
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
                                                                                         1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
03/2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20 DE MARÇ DE 
2017.  

A la Vila de Martorell, el dia 20 de març de 2017,  essent les 20:05 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió ordinaria 
presidida  pel Sr. Alcalde,  XAVIER FONOLLOSA I COMAS,  i   amb l'assistència  dels  
Regidors senyors/es NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, 
REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, i FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ, assistits pel  
Secretari  de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET. Per part de la senyora 
RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ s’excusa l’absència a aquesta sessió.  

Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen dels diferents punts 
de l’ordre del dia, de conformitat amb el detall següent:  

       
                                                      I.- PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA: 20 DE FEBRER DE 2017.  
 
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer 
de 2017.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies, al darrer ple van dir com havíem vist que com 
darrerament quant  es redactava l’acta sortia la resposta però no sortia la pregunta a la qual 
feia referència, la seva resposta Sr. Alcalde va ser que ho mirarien, ho mirarem i sí es 
possible ho farem,  hem de consultar-ho, si tècnicament és possible, i sinó hi ha cap 
problema, i com no hem tingut resposta i veiem que l’acta continua igual, volíem saber si 
han fet aquesta consulta. 
 
El  Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Simón, efectivament tal com li vaig dir tenia intenció 
també doncs de anar al torn de les preguntes, però ja que s’ha anticipat doncs ja li avanço, 
ho vam consultar amb els tècnics de la casa i ens van dir que no era possible pel fet que 
com que la pregunta està en un Ple i queda enregistrada en aquell Ple, i les actes dels Plens 
són literals, quant reproduïm la resposta  hem de reproduir la resposta per una pregunta 
perquè el que fem és donar resposta a la pregunta que s’havia efectuat en el Ple anterior, 
exactament és això, és un tema tècnic bàsicament no tenim cap inconvenient, tota manera 
ja els vam dir enel seu moment també, que es pengen en la WEB municipal en cada Ple, i 
com que ve del Ple anterior és molt senzill perquè en la mateixa WEB, poden trobar la 
pregunta i la resposta, és un tema tècnic,  jo ja li vaig dir Sr. Simon que ho consultaria, a mi 
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els tècnics de la casa em var dir que la transcripció havia de ser d’aquesta  manera per tant, 
no pot ser d’altra, no tenim cap inconvenient en que es pogués fer d’una altra manera però 
tècnicament és així, si hi ha alguna qüestió més, sí Sr. Simon.. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Doncs el nostre vot serà l’abstenció perquè creiem que 
això no facilita la tasca de la gent que pugui agafar un acta i consultar-la i mentres això no 
es busqui una solució ens abstindrem a les actes. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu:  Sí Sr. alcalde, li vam traslladar de manera similar la 
pregunta, vostè va contestar el mateix, i entenc la resposta és vàlida pels dos. 
 
 L’acta referenciada  s’aprova per 12 vots a favor dels senyors/es XAVIER FONOLLOSA I 
COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I 
PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, 
ALBERT FERNÁNEZ CLARAMUNT.  ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, i  8 abstencions 
formulades pels senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, 
RAÚL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, 
LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ. 

 
DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE 
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL MARTORELL-ROCA DRETA. (EXP. 
3397/2016-G). 
 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 13 de març de 2017. 

 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Es tracta d’aprovar d’adequar els Estatuts a una realitat 
que abans era supramunicipal que formaven part d’una altra ADF, que es va  constituir amb 
aquest Ple, a aprovar a pertanya a una  ADF de tipus municipal i el que portem avui a 
aprovació doncs és  l’adaptació d’aquests estatuts. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies, nosaltres com ja vam votar a favor de la 
primera vegada que això  va passar pel Ple, i això és una modificació que jurídica d’aquests 
estatuts, votarem una altra vegada a favor. 

 Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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 El secretari de la Corporació en data 3 de març de 2017 va emetre l’informe que a 
continuació es transcriu: 
 
“Expedient núm. 3397/2016. Informe sobre la modificació dels estatuts de l’Agrupació de 
Defensa Forestal Martorell-Roca Dreta. 
 
Primer.- Per acord adoptat en sessió plenària tinguda el dia 21 de novembre de 2016 l’Ajuntament 
de Martorell es va adherir a l’Agrupació de Defensa Forestal Martorell-Roca Dreta (ADF) i va aprovar 
els seus estatuts. 
 
Segon.-  La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, un cop estudiada la sol·licitud d’inscripció de l’esmentada entitat, 
mitjançant escrit rebut en aquest Ajuntament en data 3 de març de 2017 (núm. de registre d’entrada 
2614) va requerir a l’ADF un seguit d’esmenes envers la documentació presentada. Una part 
d’aquestes esmenes fan referència als estatuts de l’entitat, i consisteixen en: 
. Article 1: S’hi ha de fer constar que l’entitat es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
. Cal afegir el terme Associació o Assoc. a la denominació de l’entitat. 
. Article 7.2. c): Cal adequar el seu contingut al que determina l’article 322-3 del Codi civil de 
Catalunya quan estableix que l’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari si ho 
sol·licita un 10% dels associats. 
. Cal especificar-hi el procediment del règim disciplinari. 
 
No obstant, la modificació dels articles esmentats comporta necessàriament la rectificació d’altres 
articles, que són els següents: 
. Article 6.2.c): El percentatge d’associats ha de ser del 10%, en comptes del 25%, per no contradir la 
nova redacció de l’article 7.2.c) 
. El Títol VI Dissolució i l’article 21 Dissolució passen a ser Títol VII i article 22, respectivament, atès 
que s’han introduït uns nous Títol VI i article 21 per regular el règim disciplinari. 
 
Tercer.- Amb la introducció de les esmenes descrites més amunt els articles modificats dels estatuts, 
amb la seva nova redacció (en cursiva es destaquen els aspectes modificats) són els següents: 
 
Article 1. Denominació 
 
Sota el nom  Associació Martorell-Roca Dreta es constitueix una Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) a l'empara de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, i de l'Ordre de 6 d'octubre de 
1986, la qual gaudirà de personalitat jurídica i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins. 
L'ADF es regirà pels presents estatuts, per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per la legislació aplicable. 
 
Article 6. Assemblea General 
 
6.1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat de l'Agrupació, i està 
constituïda per la totalitat dels associats. Els acords de l'Assemblea General obliguen a tots els 
associats. 
 
6.2. Corresponen a l'Assemblea General les funcions següents: 
a) El coneixement i aprovació de la memòria o informe anual que la Junta Directiva li sotmetrà, 
resumint la seva actuació. 
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b) L'aprovació dels pressupostos, comptes de l'any i despeses extrapressupostàries. 
c) La decisió i discussió de tots els assumptes que li siguin sotmesos a proposta de la Junta Directiva 
o d'un grup d'associats en nombre no inferior al 10% dels associats. 
d) Ser informada dels acords de la Junta Directiva. 
e) La proposta de modificació dels Estatuts. 
f) La disposició o alienació dels béns. 
g) Totes les altres atribucions que no hagin estat expressament conferides a d'altres òrgans. 
 
Article 7. Reunions de l'Assemblea General 
 
7.1 L'Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop a l'any, i obligatòriament es 
procedirà a l'examen i aprovació del pressupost de l'exercici econòmic corresponent; a la 
proclamació, si escau, de candidats electes a  la Junta Directiva; i a l'aprovació dels comptes de 
l'exercici anterior, així com a la informació en general sobre la gestió de l'Associació en tots els seus 
aspectes.  
 
7.2. Es reunirà amb caràcter extraordinari: 
a) Quan ho consideri necessari la Junta Directiva. 
b) Quan es pretengui modificar els Estatuts. 
c) Si ho sol·licita amb la seva signatura un 10% dels associats. Aquesta Assemblea General tindrà 
lloc en el termini màxim de 30 dies a comptar des del registre d'entrada de la sol·licitud. 
 
7.3 Totes les reunions de l'Assemblea General hauran de ser comunicades per escrit i mitjançant 
notificació individual i amb una anticipació de 10 dies hàbils com a mínim. En aquells casos en que, a 
judici de la Junta Directiva, la urgència dels temes a tractar ho exigeixi, es podrà convocar 
l'Assemblea General en un termini mínim de 5 dies hàbils. 
 
7.4 L'Assemblea General es constituirà, en primera convocatòria, si hi assisteixen la majoria dels 
associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d'associats assistents. 
L'Assemblea General serà presidida pel seu President, i en cas d'absència, pel vocal de més 
antiguitat. 
 
7.5 Els acords de les assemblees generals s'adoptaran per majoria de vots dels associats presents, i 
s'admetrà la delegació del vot, sempre  i quan qualsevol soci sigui representat, ja sigui per un altre 
soci o per una altra persona. Aquesta possibilitat requerirà que el soci titular signi un escrit en el qual 
designi a la persona que el representarà (noms, cognoms, DNI, domicili...) 
 
L’esmentat escrit haurà de ser presentat  pel representant, haurà de quedar constància en l’Acta que 
és present i que actua en representació del soci absent i haurà de ser adjuntat a la pròpia Acta com 
annex. 
 
TÍTOL VI. Regim disciplinari 
 
Article 21. Règim disciplinari 
 
21.1 La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin llurs 
obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que 
estableixi el reglament intern. 
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21.2 El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o 
comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa 
la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha 
de ser motivada, l’adopta la Junta Directiva. 
 
21.3 Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que 
s’hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment 
o d’anul·lació oportunes. 
 
TÍTOL VII. Dissolució 
 
Article 22. Dissolució 
 
22.1 L'Agrupació haurà de dissoldre's i entrarà en procés de liquidació quan deixi d'agrupar el 20% 
dels titulars forestals de l'àmbit en qüestió o la superfície agrupada deixi de representar al menys el 
30% del total de la superfície forestal. Així mateix haurà de dissoldre's en cas que l'Ajuntament de 
Martorell deixi de formar-hi part. 
 
22.2 L'Assemblea General podrà acordar la dissolució de l'Agrupació en sessió expressament 
convocada amb aquesta finalitat, per majoria de dos terços dels socis en primera convocatòria i per 
majoria simple en segona convocatòria. En el cas que es dissolgui l'Agrupació, s'acordarà en 
Assemblea General el destí que es donarà als seus fons i a les seves prioritats, que no podrà ser un 
altre que la previsió d'incendis forestals i la reforestació. 
 
Quart.- L’adopció de l’acord de modificació dels estatuts de l’ADF requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, perquè l’article 47.2 lletra g) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ho exigeix per a la creació, 
modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com l’adhesió a 
aquestes i l’aprovació i la modificació dels seus estatuts. 
 
En conseqüència, s’informa favorablement la proposta d’acord objecte del present informe, sempre 
i quan s’observi el que s’hi assenyala en el punt quart.” 
 
L’Ajuntament Ple, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels estatuts de l’Agrupació de Defensa Forestal Martorell 
Roca-Dreta. Els articles dels estatuts modificats, amb la seva nova redacció (en cursiva es 
destaquen els aspectes modificats) són els següents: 
 
Article 1. Denominació 
 
Sota el nom  Associació Martorell-Roca Dreta es constitueix una Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) a l'empara de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, i de l'Ordre 
de 6 d'octubre de 1986, la qual gaudirà de personalitat jurídica i plena capacitat per a 
l'acompliment dels seus fins. L'ADF es regirà pels presents estatuts, per la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per la 
legislació aplicable. 
 
Article 6. Assemblea General 
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6.1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat de l'Agrupació, i està 
constituïda per la totalitat dels associats. Els acords de l'Assemblea General obliguen a tots 
els associats. 
 
6.2. Corresponen a l'Assemblea General les funcions següents: 
a) El coneixement i aprovació de la memòria o informe anual que la Junta Directiva li 
sotmetrà, resumint la seva actuació. 
b) L'aprovació dels pressupostos, comptes de l'any i despeses extrapressupostàries. 
c) La decisió i discussió de tots els assumptes que li siguin sotmesos a proposta de la Junta 
Directiva o d'un grup d'associats en nombre no inferior al 10% dels associats. 
d) Ser informada dels acords de la Junta Directiva. 
e) La proposta de modificació dels Estatuts. 
f) La disposició o alienació dels béns. 
g) Totes les altres atribucions que no hagin estat expressament conferides a d'altres òrgans. 
 
Article 7. Reunions de l'Assemblea General 
 
7.1 L'Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop a l'any, i 
obligatòriament es procedirà a l'examen i aprovació del pressupost de l'exercici econòmic 
corresponent; a la proclamació, si escau, de candidats electes a  la Junta Directiva; i a 
l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior, així com a la informació en general sobre la 
gestió de l'Associació en tots els seus aspectes.  
 
7.2. Es reunirà amb caràcter extraordinari: 
a) Quan ho consideri necessari la Junta Directiva. 
b) Quan es pretengui modificar els Estatuts. 
c) Si ho sol·licita amb la seva signatura un 10% dels associats. Aquesta Assemblea General 
tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies a comptar des del registre d'entrada de la 
sol·licitud. 
 
7.3 Totes les reunions de l'Assemblea General hauran de ser comunicades per escrit i 
mitjançant notificació individual i amb una anticipació de 10 dies hàbils com a mínim. En 
aquells casos en que, a judici de la Junta Directiva, la urgència dels temes a tractar ho 
exigeixi, es podrà convocar l'Assemblea General en un termini mínim de 5 dies hàbils. 
 
7.4 L'Assemblea General es constituirà, en primera convocatòria, si hi assisteixen la majoria 
dels associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d'associats 
assistents. L'Assemblea General serà presidida pel seu President, i en cas d'absència, pel 
vocal de més antiguitat. 
 
7.5 Els acords de les assemblees generals s'adoptaran per majoria de vots dels associats 
presents, i s'admetrà la delegació del vot, sempre  i quan qualsevol soci sigui representat, ja 
sigui per un altre soci o per una altra persona. Aquesta possibilitat requerirà que el soci 
titular signi un escrit en el qual designi a la persona que el representarà (noms, cognoms, 
DNI, domicili...) 
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L’esmentat escrit haurà de ser presentat  pel representant, haurà de quedar constància en 
l’Acta que és present i que actua en representació del soci absent i haurà de ser adjuntat a 
la pròpia Acta com annex. 
 
TÍTOL VI. Regim disciplinari 
 
Article 21. Règim disciplinari 
 
21.1 La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin 
llurs obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les 
sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, 
segons el que estableixi el reglament intern. 
 
21.2 El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o 
comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i 
proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La 
resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta la Junta Directiva. 
 
21.3 Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden 
sol·licitar que s’hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les 
resolucions de sobreseïment o d’anul·lació oportunes. 
 
TÍTOL VII. Dissolució 
 
Article 22. Dissolució 
 
22.1 L'Agrupació haurà de dissoldre's i entrarà en procés de liquidació quan deixi d'agrupar 
el 20% dels titulars forestals de l'àmbit en qüestió o la superfície agrupada deixi de 
representar al menys el 30% del total de la superfície forestal. Així mateix haurà de 
dissoldre's en cas que l'Ajuntament de Martorell deixi de formar-hi part. 
 
VI22.2 L'Assemblea General podrà acordar la dissolució de l'Agrupació en sessió 
expressament convocada amb aquesta finalitat, per majoria de dos terços dels socis en 
primera convocatòria i per majoria simple en segona convocatòria. En el cas que es 
dissolgui l'Agrupació, s'acordarà en Assemblea General el destí que es donarà als seus fons 
i a les seves prioritats, que no podrà ser un altre que la previsió d'incendis forestals i la 
reforestació. 
 
Segon.- Facultar expressament l’alcalde per a la signatura de qualsevol document 
necessari per al desplegament d’aquest acord. 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

3.    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP D’ADHESIÓ A LA 
XARXA DE MUNICIPIS LLIURES DEL TRÁNSIT DE DONES, NENES I NENS DESTINATS 
A LA PROSTITUCIÓ. 
 
El  Sr. Alcalde diu: Hi ha presentades unes esmenes per tant, sí vol les han passat amb els 
grups? Si el Grup Socialista, sísí un segon té la paraula Sr. Márquez. 

La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Sí se presentaron unas esmenes, y las hemos 
estado mirando y hemos llegado a un acuerdo diferente al que habíamos presentado, 
hemos llegado a ocho acuerdos. 

El  Sr. Alcalde diu: Per tant, m’està dient que han consensuat, d’acord si li volen passar 
amb el Secretari les esmenes, o si els hi fan arribar, en tot cas, però per la resta de grups 
perquè sí hi ha algunes esmenes doncs que també sapiguem quines són les esmenes a 
l’hora de pronunciar el seu sentit del vot sí vol fer vostès la indicació a l’esmena Sra. 
Márquez. 

La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Sí el texto se modifica un poco pero al final el 
inicial se repetían algunes cosas y se han eliminado pero lo importante son los acuerdos, el 
acuerdo el primero el segundo y el tercero quedan igual, el cuarto serà la colaboración de 
todas las administraciones para centrar la acción en la erradicación de la demanda a través 
de la denuncia de la persecución y penalización, el quinto queda igual…. La penalización 
de…. Instar la colaboración a todas las administraciones para centrar de la acción de la 
prostitución, el quinto quedaría igual, el sexto sería instar a las administracions públicas a 
treballar per erradicar la precarietat laboral, prenen mesures per evitar les situacions 
d’explotació laboral i vulnerabilitat  que aquesta precarietat comporta, el séptimo instar a les 
administracions públiques i ens competents que estableixin una normativa que prohibeixi la 
publicitat sexual que apareixen al mitjans  de comunicació escrits i digitals i octau comunicar 
l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, al Moviment 
Democràtic de Dones, al Institut Català de les Dones, a l’Associació Catalana de Municipis i 
a la Federació de Municipis de Catalunya, estos serian los acuerdos a los que hemos 
llegado. 

La regidora Sra. Remedios Márquez llegeix el text de la moció: 
 
“La prostitució com a forma d’explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal 
reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: “el que les dones 
prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres contextos correspondria a la 
definició acceptada d’abús sexual i violació reiterada”. El fet que es pagui una quantitat de 
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diners pot transformar aquest abús en una “ocupació”, al què se li vol donar el nom de 
“treball sexual”. 

Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l’economia de mercat, estem dient que això és 
una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari 
remoure les causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a les dones a ser 
prostituïdes. A través d’aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una 
“opció per a les pobres”. 

Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones, 
creiem que no podrem seguir treballant aspectes essencials com la coeducació, ja que no 
existeix la igualtat real i efectiva quan una nena creix amb un imaginari en el qual ser 
prostituta és una possibilitat, i un nen ho fa amb el convenciment que, si ho desitja i 
econòmicament s’ho pot permetre, podrà usar a les seves companyes per al seu gaudi 
sexual. Aquest és el tipus de societat que volem? 

En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors 
clarament diferenciats, i si es regula la prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats 
no serà possible. 

No estem només davant d’una qüestió econòmica, sinó també d’una qüestió ideològica, de 
valors, amb l’anhel de construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. Si volem 
construir realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l’eradicació de la 
demanda, perquè sense demanda, l'oferta desapareix. Per això, seguint l'exemple de 
Suècia, cal treballar per adoptar mesures que pretenen abolir la prostitució, no regular-la 
com un ofici, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor i del 
proxeneta que compren a dones o nens amb finalitats comercials o d’explotació sexual, 
entenent que això és una part de la violència masculina contra dones, nenes i nens. Suècia 
penalitza als homes que compren dones o nens amb finalitats comercials, amb penes de 
presó de fins a 6 mesos o multes, perquè tipifica aquest delicte com a violència remunerada. 

Canviar el destí de les dones i homes que estan immersos en la prostitució pas per plantejar 
un sistema econòmic just i sostenible que treballi per la igualtat de sexes. Canviar el seu 
destí passa no només per prendre mesures per eradicar la demanda, sinó també amb una 
educació que obligui a la societat d’una manera transversal, a canviar la imatge de la dona 
com a objecte sexual i als homes a corresponsabilitzar-se emocional i vitalment. Canviar el 
seu destí passa perquè els drets de les dones deixin de ser drets de segona i passin a 
formar part, d’una manera ferma, dels drets humans. 

Es diu que la prostitució sempre ha existit. També les guerres, la tortura, l’esclavitud infantil, 
la mort de milers de persones per fam. Però això no és prova de legitimitat ni validesa. 
Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginant 
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un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni 
mutilació d’òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els 
nostres discursos d’igualtat en la societat i les pràctiques reals que mantenim i fomentem. 

És davant d’aquests antecedents que el nostre municipi ha d’ implicar- se activament, avui 
més que mai, en aquesta lluita per la igualtat d’homes i dones apostant per l’abolició del 
tràfic de persones per la prostitució, començant aquest compromís per unir-nos a la xarxa de 
ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. 

Atès que el Pla Integral de Lluita contra la Tracta d'Éssers humans amb finalitats 
d'explotació sexual, de conformitat amb La Convenció de les Nacions Unides contra el Crim 
Organitzat Transnacional i el Protocol per a la prevenció, supressió i càstig del tràfic de 
persones, especialment dones i nens ratificats per Espanya, va assumir la definició de tracta 
d'éssers humans: “Reclutament, transport, embarqui o recepció de persones, per mitjà 
d'amenaça, ús de la força, coacció, frau, engany, abús de poder o de situacions de 
vulnerabilitat, o intervenint pagament o benefici econòmic en l'obtenció del consentiment 
d'una persona perquè cedeixi el control sobre una altra amb el propòsit de la seva 
explotació. L'explotació inclou, com a mínim, la derivada de la prostitució i d'altres formes 
d'explotació sexual, treballs o serveis forçats, esclavitud o pràctiques similars, servitud i 
extracció d'òrgans. 

Atès que la reforma de l'any 2010 del Codi Penal, v Atès que a suposar la introducció d'un 
Títol VII bis, dedicat al delicte de la tracta d'éssers humans i d l'article 177 bis en el qual es 
defineixen els comportaments que seran castigats així com les penes corresponents. 

Atès que actualment, els articles 187 i 188 del Codi Penal castiguen: 

• Qualsevol conducta que suposi induir, afavorir o facilitar que una persona menor d'edat 
exerceixi la prostitució. 

• Forçar a una altra persona a exercir la prostitució o mantenir-se en ella, ja sigui mitjançant 
l'ús de la violència física o l'amenaça. 

• Induir a l'exercici de la prostitució abusant de la situació de necessitat econòmica o 
vulnerabilitat per altres motius que sofreixi la persona prostituïda. 

• El proxenetisme, això és, obtenir un rendiment econòmic a costa de la prostitució aliena, 
encara que la persona prostituïda manifesti estar conforme amb això. 

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Martorell els següents ACORDS: 

Primer.- Adherir-se a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a 
la prostitució, que lluiten per l’abolició definitiva d’aquesta pràctica. 
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Segon.- Mostrar el compromís de totes les administracions a sensibilitzar i convèncer a la 
població que tràfic de dones, nenes i nens destinat a la prostitució és igual a violència de 
gènere i explotació sexual, cercant la deslegitimació social i públicament dels prostituïdors, 
protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de 
gènere. 

Tercer. - Instar al govern de l'estat i el de la Generalitat a aplicar realment la llei, perseguint 
el tràfic de dones i persones, i els proxenetes. 

Quart.- Instar la col·laboració de totes les administracions per centrar l'acció en l'eradicació 
de la demanda, a través de la denúncia i penalització del prostituïdor  (client) i el proxeneta. 

Cinquè.- Comprometre’ns a no dirigir, en cap cas, l'acció de l'Ajuntament contra les dones 
prostituïdes, ni pretendre la seva penalització o sanció, sinó que cercar la col·laboració amb 
l'administració central i autonòmica, per col·laborar des de Serveis Socials en el recolzament 
integral a totes aquelles persones que desitgin deixar la prostitució. 

Sisè. - Instar a les administracions públiques, a treballar per eradicar la precarietat laboral, 
prenent mesures per evitar les situacions d’explotació laboral i vulnerabilitat que aquesta 
precarietat comporta. 

Setè.- Instar a les administracions públiques i ens competents, que estableixin una 
normativa que prohibeixi la publicitat sexual que apareix als mitjans de comunicació, escrits i 
digitals. 

Vuitè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al govern 
espanyol, al Moviment Democràtic de Dones, a l’ Institut Català de les Dones, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 

El regidor Sr. Francesc Arpal: Bona tarda a tothom, Sr. Alcalde, Srs. Regidors, la veritat 
sigui dita  la prostitució és un tema  de controvèrsia en la nostra societat i afecta a una part 
important de la població de tot el mon, de fet aquí al nostre país, partits polítics, com 
ciutadans a l’abril del 2015 vam proposar la seva legalització, també hi ha ONEG’S com 
Amnistia Internacional que també ho proposem amb la finalitat d’així de poder millorar els 
drets socials d’aquet col·lectiu i poder-ne perseguir les màfies, pel Partit Popular l’explotació 
sexual és un delicte exacable de fet l’Ajuntament de Madrid en govern del Partit Popular va 
intentar acabar amb la prostitució i va tenir un èxit d’un 2%, o per ser més exacte un fracàs 
del 98%. La prostitució és una realitat complexa països com Holanda o Alemanya  la tenen 
legalitzada Espanya des del punt de vista jurídic, el Codi Penal aprovat per Llei orgànica el 
10 del 1995 del 23 de desembre, no és ni legalitzadora ni abolicionista en quant a la 
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normativa Autonòmica i Local, ressaltar el Decret 217/2002 de l’1 d’agost de la Generalitat 
de Catalunya que regula els locals on s’exerceix la prostitució. 

La prostitució no és com és diu l’ofici mes antic del mon,    sinó l’activitat que respon a la 
demanda més antiga del mon, evidentment que el políticament correcta és votar a favor de 
la moció i així ho farem, però ens agradi o no! la realitat és tossuda, és la que és, i mentres 
hi hagi demanda hi haurà oferta. Gràcies.   

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Gràcies, bé inicialment es nostre vot era a favor l’únic que 
ens ha sobtat o grinyolat una mica un canvi d’última hora, l’acord quart si l’acord quart  
finalment quedarà com instar la col·laboració de l’administració estatal per centrar l’acció en 
la radicació de la demanda a través de la denúncia, persecució i penalització de la 
prostitució en genèric, entenem que es pot entendre penalitzar també a la prostituta, per 
tant, en cas cap ho podem acceptar, si es queda el text inicial que era l’esmena que 
nosaltres havíem entès que és la denuncia, persecució i penalització del prostituidor entre 
cometes mal enamenat client i del proxeneta a les hores sí que ho podem acceptar però 
prostitució en genèric inclou la prostituta, i tal i com deia el Sr. Arpal, si ens hem de centrar 
en la demanda, llavors ens d’atacar la demanda, i per tant, hem d’especificar aquí hem de 
penalitzar i perseguir, si finalment s’acepta aquest canvi, que pensavem que era realment 
que era l’esmena que s’havia proposat doncs votaríem a favor. 

El  Sr. Alcalde diu: Sra. Ruiz si m’ho permet? L’acord cinquè crec ho deixa molt clar això, si 
no he entès malament comprometre’ns ........? l’acció de l’ajuntament de les dones 
prostituïdes 

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Sí, sí i el quart diu que a través de la denúncia persecució 
i penalització de la prostitució en genèrica, em sembla que és poc rigorós i per tant, 
demanaria.... Bé només volien puntualitzar això el text inicial deia clarament penalització del 
prostituïdor i del proxeneta, i l’esmena a quedat prostitució en genèric, i no ens sentim del tot 
còmodes, per tant, si finalment es pot modificar, perquè ens pensàvem que l’esmena era 
una altra eh.. minuts abans d’entrar en el Ple l’esmena era una altra diferent, ara a l’hora de 
llegir-ho, s’ha canviat prostituïdor proxeneta per prostitució, i per tant, doncs ens 
replantegem el vot, per la resta estem completament d’acord amb la moció. 

El  Sr. Alcalde diu: Ja que ha obert aquí un petit incident, si la Sra. Márquez és que porta la 
moció i la Sra. Dalmau que és en qui a transaccionat estant d’acord, amb que això quedi 
clar, no hi ha cap inconvenient crec que si la Sra.Márquez així ho veu oportú de incloure-ho 
perquè vostès puguin donar suport. 
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La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Sí en realidad si prostituidor el cliente proxeneta 
si bien de la prostitución que estamos hablando de la erradicación de la demanda, a mí no 
me importa al contrario de echo ya lo llevaba el inicial en finalizar con el proxeneta entonces 
por nosotros no hay ningún problema. 

El  Sr. Alcalde diu: Si la Sra. Dalmau també hi està d’acord, Sra. Dalmau? 

La regidora Sra. Cristina Dalmau diu: Doncs tireu endavant! 

El  Sr. Alcalde diu: Sí, per tant inclouríem això, d’aquesta manera Sra. Ruiz, si vol intervenir 
sis plau,  

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Agrair la voluntat de consens tant, de la Sra. Dalmau, 
com de la Sra. Márquez, i votarem a favor. 

La regidora Sra. Cristina Dalmau diu: Bona nit, a tot i a totes, bé simplement comentar 
doncs s’ha llegit  tot el text nosaltres hem cregut important, una part important de les 
esmenes que hem fet anaven en relació al que fa referència a les nenes i als nens, perquè 
sí que és cert que el text inicial, tota la part expositiva parlava sobretot en si de la prostitució, 
i de la violència de gènere però no hem d’oblidar que el títol d’aquesta moció és 
concretament diu d’adhesió a la xarxa de municipis lliures del trànsit de dones, nenes i nens 
destinats a la prostitució, o sigui he cregut important fer referència, abans li comentava a la 
Sra. Márquez a fer referència a sobretot al tema del tràfic de persones i específicament el 
que feia referència a nens i nenes, i en aquest sentit anava bàsicament les esmenes per la 
nostra part, si que al principi dèiem que ha quedat un text que més o menys hem estat tots 
d’acord, doncs i votarem a favor també. 

La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Bien agradecemos a todos los grupos que han 
dado soporte a esta Moción y al consenso que hemos podido llegar a última hora sabemos 
que queda mucho recorrido por delante para solucionar esta problemática, que 
lamentablemente cada vez está más de actualidad es por eso que de todas las instituciones 
debemos ponernos en marcha de manera inmediata sumando esfuerzos, desde una 
educación pensada en la igualdad podemos conseguir sensibilizar a la sociedad. Muchas 
gracias. 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents: 

“La prostitució com a forma d’explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal 
reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: “el que les dones 
prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres contextos correspondria a la 
definició acceptada d’abús sexual i violació reiterada”. El fet que es pagui una quantitat de 
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diners pot transformar aquest abús en una “ocupació”, al què se li vol donar el nom de 
“treball sexual”. 

Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l’economia de mercat, estem dient que això és 
una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari 
remoure les causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a les dones a ser 
prostituïdes. A través d’aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una 
“opció per a les pobres”. 

Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones, 
creiem que no podrem seguir treballant aspectes essencials com la coeducació, ja que no 
existeix la igualtat real i efectiva quan una nena creix amb un imaginari en el qual ser 
prostituta és una possibilitat, i un nen ho fa amb el convenciment que, si ho desitja i 
econòmicament s’ho pot permetre, podrà usar a les seves companyes per al seu gaudi 
sexual. Aquest és el tipus de societat que volem? 

En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors 
clarament diferenciats, i si es regula la prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats 
no serà possible. 

No estem només davant d’una qüestió econòmica, sinó també d’una qüestió ideològica, de 
valors, amb l’anhel de construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. Si volem 
construir realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l’eradicació de la 
demanda, perquè sense demanda, l'oferta desapareix. Per això, seguint l'exemple de 
Suècia, cal treballar per adoptar mesures que pretenen abolir la prostitució, no regular-la 
com un ofici, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor i del 
proxeneta que compren a dones o nens amb finalitats comercials o d’explotació sexual, 
entenent que això és una part de la violència masculina contra dones, nenes i nens. Suècia 
penalitza als homes que compren dones o nens amb finalitats comercials, amb penes de 
presó de fins a 6 mesos o multes, perquè tipifica aquest delicte com a violència remunerada. 

Canviar el destí de les dones i homes que estan immersos en la prostitució pas per plantejar 
un sistema econòmic just i sostenible que treballi per la igualtat de sexes. Canviar el seu 
destí passa no només per prendre mesures per eradicar la demanda, sinó també amb una 
educació que obligui a la societat d’una manera transversal, a canviar la imatge de la dona 
com a objecte sexual i als homes a corresponsabilitzar-se emocional i vitalment. Canviar el 
seu destí passa perquè els drets de les dones deixin de ser drets de segona i passin a 
formar part, d’una manera ferma, dels drets humans. 

Es diu que la prostitució sempre ha existit. També les guerres, la tortura, l’esclavitud infantil, 
la mort de milers de persones per fam. Però això no és prova de legitimitat ni validesa. 
Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginant 
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un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni 
mutilació d’òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els 
nostres discursos d’igualtat en la societat i les pràctiques reals que mantenim i fomentem. 

És davant d’aquests antecedents que el nostre municipi ha d’ implicar- se activament, avui 
més que mai, en aquesta lluita per la igualtat d’homes i dones apostant per l’abolició del 
tràfic de persones per la prostitució, començant aquest compromís per unir-nos a la xarxa de 
ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. 

Atès que el Pla Integral de Lluita contra la Tracta d'Éssers humans amb finalitats 
d'explotació sexual, de conformitat amb La Convenció de les Nacions Unides contra el Crim 
Organitzat Transnacional i el Protocol per a la prevenció, supressió i càstig del tràfic de 
persones, especialment dones i nens ratificats per Espanya, va assumir la definició de tracta 
d'éssers humans: “Reclutament, transport, embarqui o recepció de persones, per mitjà 
d'amenaça, ús de la força, coacció, frau, engany, abús de poder o de situacions de 
vulnerabilitat, o intervenint pagament o benefici econòmic en l'obtenció del consentiment 
d'una persona perquè cedeixi el control sobre una altra amb el propòsit de la seva 
explotació. L'explotació inclou, com a mínim, la derivada de la prostitució i d'altres formes 
d'explotació sexual, treballs o serveis forçats, esclavitud o pràctiques similars, servitud i 
extracció d'òrgans. 

Atès que la reforma de l'any 2010 del Codi Penal, v Atès que a suposar la introducció d'un 
Títol VII bis, dedicat al delicte de la tracta d'éssers humans i d l'article 177 bis en el qual es 
defineixen els comportaments que seran castigats així com les penes corresponents. 

Atès que actualment, els articles 187 i 188 del Codi Penal castiguen: 

• Qualsevol conducta que suposi induir, afavorir o facilitar que una persona menor d'edat 
exerceixi la prostitució. 

• Forçar a una altra persona a exercir la prostitució o mantenir-se en ella, ja sigui mitjançant 
l'ús de la violència física o l'amenaça. 

• Induir a l'exercici de la prostitució abusant de la situació de necessitat econòmica o 
vulnerabilitat per altres motius que sofreixi la persona prostituïda. 

• El proxenetisme, això és, obtenir un rendiment econòmic a costa de la prostitució aliena, 
encara que la persona prostituïda manifesti estar conforme amb això. 

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Martorell els següents ACORDS: 

Primer.- Adherir-se a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a 
la prostitució, que lluiten per l’abolició definitiva d’aquesta pràctica. 
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Segon.- Mostrar el compromís de totes les administracions a sensibilitzar i convèncer a la 
població que tràfic de dones, nenes i nens destinat a la prostitució és igual a violència de 
gènere i explotació sexual, cercant la deslegitimació social i públicament dels prostituïdors, 
protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de 
gènere. 

Tercer. - Instar al govern de l'estat i el de la Generalitat a aplicar realment la llei, perseguint 
el tràfic de dones i persones, i els proxenetes. 

Quart.- Instar la col·laboració de totes les administracions per centrar l'acció en l'eradicació 
de la demanda, a través de la denúncia i penalització del prostituïdor  (client) i el proxeneta. 

Cinquè.- Comprometre’ns a no dirigir, en cap cas, l'acció de l'Ajuntament contra les dones 
prostituïdes, ni pretendre la seva penalització o sanció, sinó que cercar la col·laboració amb 
l'administració central i autonòmica, per col·laborar des de Serveis Socials en el recolzament 
integral a totes aquelles persones que desitgin deixar la prostitució. 

Sisè. - Instar a les administracions públiques, a treballar per eradicar la precarietat laboral, 
prenent mesures per evitar les situacions d’explotació laboral i vulnerabilitat que aquesta 
precarietat comporta. 

Setè.- Instar a les administracions públiques i ens competents, que estableixin una 
normativa que prohibeixi la publicitat sexual que apareix als mitjans de comunicació, escrits i 
digitals. 

Vuitè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al govern 
espanyol, al Moviment Democràtic de Dones, a l’ Institut Català de les Dones, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 

 
4.    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER UNS 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT QUE FACIN VIABLES FINANCERAMENT I 
COMPETENCIALMENT ELS AJUNTAMENTS CATALANS. 

 
El Sr. Alcalde diu: Ja però una esmena a la totalitat que els hem arribar a tots vostès, el 
primer lloc en tot cas el Sr. Esteve explicaria l’esmena. 

El regidor Sr. Lluís Esteve explica: Per un tema d’afonia i de tos persistent  seré jo la 
persona en aquest cas de l’equip de govern que porti la moció bàsicament el que s’ha 
intentat fer és, és una moció que el que fa és defensar uns pressupostos de la Generalitat 
que siguin, més sensibles, i que facin viable, financera i competencialment els ajuntaments 
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catalans, i nosaltres òbviament estem d’acord amb aquesta situació, probablement en el 
diagnòstic perquè això passa no estem tant d’acord, i llavors és aquí on hem introduït una 
sèrie d’esmenes per intentar defensar dignem-ne aquesta situació des d’un punt de vista 
òbviament una mica diferent sobretot pel que fa a la part expositiva, si bé, és veritat que en 
la majoria d’acords que s’havien presentat inicialment la majoria d’aquests acords 
segueixen persistint amb la moció presentada, sí que s’han afegit diguem-ne quatre que 
van en el sentit de reforçar diguem-ne aquesta situació, d’aquesta casualitat que per 
nosaltres és molt important i no podem obviar respecte al perquè estem en la situació 
actual, i bàsicament aquesta seria l’explicació. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies, ens han sobtat una vegada més rebre una 
moció, en aquest cas si que ha estat una moció a la totalitat de la presentada pel grup del 
PSC, un quart d’hora abans i sense temps bàsicament a poder estudiar aquesta nova 
moció, naturalment en el fons perquè és una moció nova que aporta moltes coses més que 
la moció  ja teníem preparada, i la moció que presentaven el grup Socialista, per la qual 
cosa nosaltres ens abstindrem amb aquesta nova moció. Gràcies.  

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Sí Sr. alcalde, efectivament nosaltres vam presentar a la 
junta de portaveus i al dia següent i el dimecres aquesta Moció de la que vam comentar-ho 
justament a la junta de portaveus, i quart d’hora o deu minuts abans vostès ens presenten 
aquesta esmena a la totalitat, que nosaltres no veiem massa normal, com ha passat ara, 
l’anterior moció tot i que al final s’ha arribat a una bona entesa tenint en compte que eren 
esmenes a diferents atesos o acords, nosaltres tampoc acceptarem aquesta esmena a la 
totalitat. 

Sotmesa a votació l’esmena, s’aprova per, 11 vots favorables dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, ADOLFBARGUÉS I ASTURIAS, 
MÍRIAM RIERA I CREUS, i SERGI CORRAL BARÓN, 5 vots en contra dels senyors/es 
LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALEN LLANOS, 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, I FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, i 4 abstencions 
formulades pels senyors JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD 
SÁNCHEZ GAYA, i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ. 

 El regidor Sr. LLUÍS ESTEVE llegeix la moció esmenada: 

“L’estabilitat econòmica-financera de molts ajuntaments del país, s’ha vist agreujada els 
darrers anys per la situació de crisi econòmica que ha afectat l’estat espanyol i una bona 
part dels països europeus. A la crisi econòmica en el cas del govern de la Catalunya hi hem 
d’afegir una situació d’infrafinançament que ha agreujat la situació els darrers anys.  
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La situació financera compromesa de la Generalitat, provocada per la crisi i el mal 
finançament que rep de l’estat afecta de retruc els serveis locals finançats pel govern català.  

Catalunya pateix un dèficit fiscal escandalós i inacceptable. Aquest és el gran problema de 
les finances de la Generalitat. Les aportacions que l’any 2010 Catalunya va fer a 
l’Administració central de l’Estat van representar un 19,4% del total dels ingressos estatals, 
però en canvi Catalunya només rep el 14,2% de la despesa total de l’Estat.  

16.409M€ és el dèficit fiscal que patim cada any, la diferència entre el que Catalunya paga a 
l’administració estatal i els serveis i inversions que rebem a canvi (45M€ al dia). 

Per posar uns exemples concrets: 

L’Incompliment de la Disposició Addicional Tercera de l’EAC: Amb l’objectiu de corregir el 
dèficit d’infraestructures a Catalunya, la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya estableix que, per a un període de set anys, les inversions de 
l’Estat en infraestructures a Catalunya s’han d’equiparar al seu percentatge del PIB respecte 
del total. Un cop s’aplica el pes relatiu del PIB de Catalunya en aquesta base de càlcul, el 
volum d’inversió de l’Estat que s’obté es materialitzarà en inversions directes que ha 
d'efectuar l’Estat, en transferències de capital a la Generalitat o a ens locals de Catalunya, o 
en altres tipus d’actuacions com l’alliberament de peatges, tal com recull l’Estatut. En aquest 
sentit, la mateixa metodologia preveu múltiples clàusules de garantia per assegurar que tant 
el grau d’execució com el de territorialització s’adeqüen a l’esperit de l’Estatut. Aquesta 
disposició s’ha incomplert de forma flagrant! 

L'Incompliment del finançament derivat de la Llei dependència: s’haurien de cobrir les 
despeses 50-50% (Generalitat-Estat) i la Generalitat en cobreix més del 80%!  

La situació descrita ha abocat a la Generalitat a adherir-se a mecanismes extraordinaris de 
suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, establerts per l’Estat amb la finalitat 
d’atendre els venciments del deute i obtenir els recursos necessaris per finançar 
l’endeutament permès per la normativa d’estabilitat pressupostària, així com el pagament de 
les obligacions pendents amb els proveïdors. Ara bé, aquests mecanismes determinen 
expressament allò que pot ser inclòs o no en els esmentats mecanismes, limitant la 
capacitat de decisió de la Generalitat.  

Atès que els ajuntaments, com a governs de proximitat, apostem clarament i de manera 
ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint, malgrat no 
tenir les competències, un alt percentatge de la despesa extraordinària generada per la crisi.  

Proposem l'adopció del següents acords per aquest ordre: 
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1. Instar a tots els grups parlamentaris a reclamar un millor finançament de la 
Generalitat i a que cesi l’ofec financer.  

2. Que davant la impossibilitat per millorar aquest finançament els grups parlamentaris 
de la Generalitat participin activament per promoure i exercir el dret a decidir, que garantirà 
entre d’altres un millor finançament del govern català i dels ajuntaments del país. 

3. Instar al Govern de l'Estat a pagar al Govern de Catalunya els deutes en matèria de 
Sanitat, de la disposició addicional tercera de l’EAC, del Fons de competitivitat. 

4. Instar al Govern de l'Estat a fer front al pagament de les aportacions econòmiques 
establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el desenvolupament 
de les competències, especialment, en matèria social i educativa (ex. Llei de la 
Dependència, el 0’7% de l’IRPF destinat a fins socials o les beques universitàries). 

5. Instar al Govern de l'Estat a pagar al Govern de Catalunya els deutes pendents i les 
despeses de més que ha d’assumir la Generalitat per culpa de les decisions estatals 
deslleials, deute d’aproximadament 11.000 Milions d’€, principalment en matèria 
d’infraestructures. 

6. Instar el Govern de la Generalitat -mentre no es reformi la LRSAL- a reprendre el 
desenvolupament estatutari del governs locals catalans, proposant una Llei de mesures 
urgents que garanteixi una activitat competencial àmplia dels governs locals catalans. 

7. Instar el Govern de la Generalitat a presentar una proposta normativa per la 
“Participació en els ingressos de la Generalitat”, on es reguli la participació dels governs 
locals en els ingressos de la Generalitat.  

8. Demanar al Govern de la Generalitat que el projecte de pressupost per a l’any 2017, 
tot i tenint en compte la situació actual d’infrafinançament pugui donar resposta a les 
necessitats principals dels ciutadans.  

9. Instar el Govern de la Generalitat a que en el projecte de pressupost de la Generalitat 
per a l’any 2017 reconegui i liquidi deute contret amb les administracions locals. 

10. Instar el Govern de la Generalitat a habilitar els recursos suficients per reconèixer el 
deute total de la Generalitat amb els ens locals de Catalunya, establint un pla de pagament 
per a cada entitat local i que procedeixi a la seva liquidació, especialment els deutes que fan 
referència a sentències fermes, programes socials i d’educació. 

11. Instar el Govern de la Generalitat a autoritzar les transferències necessàries per 
incrementar el pressupost inicial de 2015 destinat al Fons de Cooperació Comarcal i Local. 
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12. Instar el Govern de la Generalitat a crear un nou fons per a la Inversió Local per 
contribuir a la millora de la inversió que fan els ajuntaments.  

13. Demanar al Govern de la Generalitat que informi periòdicament, a l'Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya de l’execució de les 
partides pressupostàries de transferències a les Corporacions Locals i dels deutes pendents, 
així com de les habilitacions de partides per a la seva liquidació. 

14. Instar el Govern de la Generalitat a garantir la inversió necessària per executar i 
abonar els plans d’intervenció integrals als barris beneficiaris en les convocatòries de la Llei 
de Barris. 

15. Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Parlament de l’estat 
espanyol i als seus grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.”  

El regidor Sr. Francesc Arpal diu: Bé, jo he votat que no a l’esmena que vostès han 
presentat perquè vostès en la seva esmena, l’exposició de motius doncs, el que venen a dir 
és que el que el culpable del mal finançament que tenim a Catalunya és el Govern de l’Estat, 
com el Govern de l’Estat és el culpable la Generalitat de Catalunya, no té diners en aquest 
cas per finançar les competències municipals etc, etc, i posen aquí una sèrie d’exemples i 
tal, bé o i els de recordar una cosa que la última Llei de finançament autonòmic totes les 
Comunitats Autònomes hi van votar a favor, i Catalunya també, i aquesta va ser la Llei 
22/2009 del 18 de desembre, per tant, i estava Catalunya conforme igual que la resta de les 
Comunitats Autònomes, el que passa que la resta de les  Comunitats Autònomes no es 
gasten els diners doncs en coses que no se’ls han de gastar, com per exemple el tema de la 
consulta, cap autonomia es gasta 6.000.000,00 en fer una consulta, ni un 9-N, ni coses 
d’aquestes però clar si el problema és que el Govern de Catalunya, té les prioritats 
equivocades, doncs, aquesta és una altra. 
D’altra banda, anant a la moció és evident que els pressupostos de la Generalitat han de fer 
viables, al finançament competencial dels Ajuntaments, i hem de servir per millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans,  la qualitat de vida dels ciutadans, però com he dit abans 
malauradament portem ja massa anys amb governs de la Generalitat   amb prioritats 
equivocades,  mentres això no canvi, doncs, així en va, moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies, com hem dit a la intervenció anterior el nostre 
vot serà d’abstenció, ja que com deia el Sr. Esteve al final la moció ha quedat a la part 
expositiva que ara explicaré, és el que han modificat substancialment, i la part dels acords  
han afegit quatre nous acords als anteriors, però la part expositiva creiem que sí que és una, 
és molt partidista i es veu una absolució total de la responsabilitat que també té la 
Generalitat amb aquest cas, i el que no pot ser una Moció que creiem tant important com 
aquesta, del finançament del Govern Local fer-la tant partidista, hem tingut temps l’hem 
pogut debatre, i creiem que no és el moment, deu minuts abans de presentar una Moció, 
que a la part expositiva només diguéssim ataca una part, i l’altra part? diguéssim que  no té 
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culpa, de tot el que està fent, desmantellament dels serveis públics a Catalunya, i als 
ajuntaments municipals, o sigui que el nostre vot serà abstenció. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Ja li he dit que la nostra no la retirarem, i la proposarem 
debatre, nosaltres sobre aquesta esmena, tot i que, el regidor Esteve sigui de l’algun  
consens o algun acord va presentar una esmena a la totalitat deu minuts, tot i que hagin 
mantingut alguns dels acords, bé nosaltres, Sr. Alcalde, nosaltres no votarem res en aquesta 
moció, d’acord! No votarem!. 
 
El regidor Sr. Lluís Esteve diu: Bé, en definitiva la moció inicial era per garantir i assegurar 
doncs uns pressupostos que donessin més viabilitat financera i més competències  als 
ajuntaments catalans l’exposició de motius, es pot per fer la lectura si es més o menys 
partidista òbviament vostès tenen una opinió, nosaltres en tenim una altra, nosaltres en 
aquest cas el que fem és reflexar el que sembla que són les causes principals de la situació 
d’ofec financer de la Generalitat, i hem parlat del context de crisi econòmica, i hem parlat 
també de l’ofec financer en aquest cas del Govern del país, i òbviament pensem que si 
aquesta situació revertís, això repercutiria possiblement en les finances  de la Generalitat i 
òbviament també en les finances  de l’ajuntament, és la nostra opinió, que suposo que és 
tant respectable com la que puguin tenir tots vostès, i des d’aquest punt de vista s’ha 
presentant l’emena tal com s’ha comentat i es porta doncs  aprovació.    
 
Es sotmet la moció a votació, resultant aprovada per 11 vots a favor dels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I 
BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ LLUÍS 
AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, i SERGI CORRAL 
BARÓN, i 9 abstencions formulades pels senyors/es LLUÍS TOMAS MORENO, 
REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALEN LLANOS, ANTONIO 
CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, 
RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i FRANCESC J. ARPAL 
MACIÀ (es fa constar que els regidors LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS 
MÁRQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALEN LLANOS i ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ 
no van votar). 
 
“L’estabilitat econòmica-financera de molts ajuntaments del país, s’ha vist agreujada els 
darrers anys per la situació de crisi econòmica que ha afectat l’estat espanyol i una bona 
part dels països europeus. A la crisi econòmica en el cas del govern de la Catalunya hi hem 
d’afegir una situació d’infrafinançament que ha agreujat la situació els darrers anys.  

La situació financera compromesa de la Generalitat, provocada per la crisi i el mal 
finançament que rep de l’estat afecta de retruc els serveis locals finançats pel govern català.  

Catalunya pateix un dèficit fiscal escandalós i inacceptable. Aquest és el gran problema de 
les finances de la Generalitat. Les aportacions que l’any 2010 Catalunya va fer a 
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l’Administració central de l’Estat van representar un 19,4% del total dels ingressos estatals, 
però en canvi Catalunya només rep el 14,2% de la despesa total de l’Estat.  

16.409M€ és el dèficit fiscal que patim cada any, la diferència entre el que Catalunya paga a 
l’administració estatal i els serveis i inversions que rebem a canvi (45M€ al dia). 

Per posar uns exemples concrets: 

L’Incompliment de la Disposició Addicional Tercera de l’EAC: Amb l’objectiu de corregir el 
dèficit d’infraestructures a Catalunya, la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya estableix que, per a un període de set anys, les inversions de 
l’Estat en infraestructures a Catalunya s’han d’equiparar al seu percentatge del PIB respecte 
del total. Un cop s’aplica el pes relatiu del PIB de Catalunya en aquesta base de càlcul, el 
volum d’inversió de l’Estat que s’obté es materialitzarà en inversions directes que ha 
d'efectuar l’Estat, en transferències de capital a la Generalitat o a ens locals de Catalunya, o 
en altres tipus d’actuacions com l’alliberament de peatges, tal com recull l’Estatut. En aquest 
sentit, la mateixa metodologia preveu múltiples clàusules de garantia per assegurar que tant 
el grau d’execució com el de territorialització s’adeqüen a l’esperit de l’Estatut. Aquesta 
disposició s’ha incomplert de forma flagrant! 

L'Incompliment del finançament derivat de la Llei dependència: s’haurien de cobrir les 
despeses 50-50% (Generalitat-Estat) i la Generalitat en cobreix més del 80%!  

La situació descrita ha abocat a la Generalitat a adherir-se a mecanismes extraordinaris de 
suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, establerts per l’Estat amb la finalitat 
d’atendre els venciments del deute i obtenir els recursos necessaris per finançar 
l’endeutament permès per la normativa d’estabilitat pressupostària, així com el pagament de 
les obligacions pendents amb els proveïdors. Ara bé, aquests mecanismes determinen 
expressament allò que pot ser inclòs o no en els esmentats mecanismes, limitant la 
capacitat de decisió de la Generalitat.  

Atès que els ajuntaments, com a governs de proximitat, apostem clarament i de manera 
ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint, malgrat no 
tenir les competències, un alt percentatge de la despesa extraordinària generada per la crisi.  

Proposem l'adopció del següents acords per aquest ordre: 

1. Instar a tots els grups parlamentaris a reclamar un millor finançament de la 
Generalitat i a que cesi l’ofec financer.  

2. Que davant la impossibilitat per millorar aquest finançament els grups parlamentaris 
de la Generalitat participin activament per promoure i exercir el dret a decidir, que garantirà 
entre d’altres un millor finançament del govern català i dels ajuntaments del país. 
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3. Instar al Govern de l'Estat a pagar al Govern de Catalunya els deutes en matèria de 
Sanitat, de la disposició addicional tercera de l’EAC, del Fons de competitivitat. 

4. Instar al Govern de l'Estat a fer front al pagament de les aportacions econòmiques 
establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el desenvolupament 
de les competències, especialment, en matèria social i educativa (ex. Llei de la 
Dependència, el 0’7% de l’IRPF destinat a fins socials o les beques universitàries). 

5. Instar al Govern de l'Estat a pagar al Govern de Catalunya els deutes pendents i les 
despeses de més que ha d’assumir la Generalitat per culpa de les decisions estatals 
deslleials, deute d’aproximadament 11.000 Milions d’€, principalment en matèria 
d’infraestructures. 

6. Instar el Govern de la Generalitat -mentre no es reformi la LRSAL- a reprendre el 
desenvolupament estatutari del governs locals catalans, proposant una Llei de mesures 
urgents que garanteixi una activitat competencial àmplia dels governs locals catalans. 

7. Instar el Govern de la Generalitat a presentar una proposta normativa per la 
“Participació en els ingressos de la Generalitat”, on es reguli la participació dels governs 
locals en els ingressos de la Generalitat.  

8. Demanar al Govern de la Generalitat que el projecte de pressupost per a l’any 2017, 
tot i tenint en compte la situació actual d’infrafinançament pugui donar resposta a les 
necessitats principals dels ciutadans.  

9. Instar el Govern de la Generalitat a que en el projecte de pressupost de la Generalitat 
per a l’any 2017 reconegui i liquidi deute contret amb les administracions locals. 

10. Instar el Govern de la Generalitat a habilitar els recursos suficients per reconèixer el 
deute total de la Generalitat amb els ens locals de Catalunya, establint un pla de pagament 
per a cada entitat local i que procedeixi a la seva liquidació, especialment els deutes que fan 
referència a sentències fermes, programes socials i d’educació. 

11. Instar el Govern de la Generalitat a autoritzar les transferències necessàries per 
incrementar el pressupost inicial de 2015 destinat al Fons de Cooperació Comarcal i Local. 

12. Instar el Govern de la Generalitat a crear un nou fons per a la Inversió Local per 
contribuir a la millora de la inversió que fan els ajuntaments.  

13. Demanar al Govern de la Generalitat que informi periòdicament, a l'Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya de l’execució de les 
partides pressupostàries de transferències a les Corporacions Locals i dels deutes pendents, 
així com de les habilitacions de partides per a la seva liquidació. 
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14. Instar el Govern de la Generalitat a garantir la inversió necessària per executar i 
abonar els plans d’intervenció integrals als barris beneficiaris en les convocatòries de la Llei 
de Barris. 

15. Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Parlament de l’estat 
espanyol i als seus grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.”  

El Sr. Secretari diu: La legislació del règim local preveu que els regidors poden votar 
afirmativament, negativament o abstenir-se.Si el regidors no manifesten el vot, això equival a 
l’abstenció, de la mateixa manera que quan un regidor, mentre s’està fent el debat i votació 
en la sala, si està fora de la sala equival a una abstenció.   
 
El Sr. alcalde diu: Moltes gràcies, gràcies per l’aclariment, per tant, doncs aquells que no 
manifesten el vot, es tenen com que s’abstenen de la votació, per tant, seria s’aprova 
aquests text amb el vot de l’equip de govern, l’abstenció del grup Popular, del grup de 
Movem, i del grup Socialista, passem ara al següent punt, que és la moció que presenten, 
els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’adhesió l manifest sobre les obres de connexió entre l’A-2 i l’AP-7.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Sr. alcalde, si em permet?, jo li dic que la nostra moció no 
la retiràvem i per tant, proposem que ja que va estar entrada en temps i forma, volem que.. 
 
El Sr. alcalde diu: Si Sr. Tomás  jo crec que vostè, hi ha hagut algun, algun, alguna part de 
l’ordre procedimental que no ha entès, vostès han proposat una moció, que l’entren al Ple, 
que es proposa una esmena, aquesta esmena es vota, i per tant, aquell text queda esmenat, 
al quedar esmenat, aquest text, és el que es posa a consideració de tots i cadascun dels 
membres  d’aquest Consistori, llavors com que ha quedat esmenat, el text que hem parlat, i 
del qual hem debatut i que vostè doncs també ha participat en el seu debat és el que hem 
aprovat finalment, aquest és l’ordre procedimental, i així és com es desenvolupen les coses 
segons el reglament orgànic, i l’ordre procedimental que té aquest consistori, per tant, 
passaríem... 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Atent al que vostè ha dit jo li faig entrega si vostè m’ho 
permet tenint en compte que és un punt de l’ordre del dia, d’aquest Ple en el que hem tractat 
aquestes mocions, aquest escrit que diu el següent: 
Els sotasignats regidors i regidores d’aquest Ajuntament tenint en compte que davant la 
presentació de mocions al plenari per part de qualsevol  grup de l’oposició el govern, a 
vegades presenta, com avui, esmenes a la totalitat a dites mocions i que per aquest motiu 
l’alcalde explica que s’han de retirar de l’ordre del dia,  
En base a l’article 173-A del R.O.F., del reglament d’organització i funcionament demanen 
informe jurídic a la secretaria de l’Ajuntament per tal de de saber quina base legal sustenta 
aquesta decisió que l’Alcalde, com és el cas d’avui, de no permetre debatre una moció 
presentada en temps i forma, a l’apartat de control al govern. Aquest escrit que demanen 
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aquest informe jurídic està signat per més d’1/3 dels regidors, i jo Sr. Alcalde li faig entrega 
al Sr. Secretari, perquè em faci un informe jurídic, gràcies. 
 
El Sr. alcalde diu: Sr. Tomás li he permès que faci tot això que vostè ens té acostumats 
doncs a tant, en tant, doncs a fer algun numerat d’aquest tipus con que jo, ja veu que sóc 
permissiu, i li deixo tot això, però guiti, fixis si és fàcil, jo aquesta tarda he tingut com vostè 
sap jo sóc conseller comarcal, i he tingut un ple en el Consell Comarcal, on precisament el 
grup comarcal Socialista ha presentat una esmena a la totalitat que ha esta votada, que ha 
estat rebutjada en aquest cas, però que si s’hagués votat , tal com ens ha anunciat 
President del Consell Comarcal doncs s’ hagués tractat aquell text, això és una pràctica 
habitual perquè en definitiva els textos que s’aproven o no s’aproven són votats, i aquells 
que tenen majoria són els  que es tracten en el si de la sessió plenària, en aquest cas vostè, 
no sé sinó ho ha entès, o li torno a repetir, vostès han presentat una moció, s’ha presentat 
una esmena en aquest text, s’ha debatut l’esmena, s’ha posat a consideració del càrrecs 
polítics electes d’aquest consistori, s’ha donat, per majoria ha guanyat l’esmena per tant, el 
text quedava esmenat i al quedar el text esmenat, doncs aquell text que vostès tenien ha 
quedat esmentat, l’alcalde i president d’aquest  consistori els ofereix en el grup que proposa 
la moció que poden mantenir-la esmenada o retirar-la, vostè ha dit que la mantenia, per tant, 
l’hem mantingut i hem tractat el punt de text de la moció que vostès presentaven, esmenat, 
s’ha debatut, s’ha votat, s’ha aprovat, i aquest és text que ha quedat, si vostè no hi esta 
d’acord, doncs escolti! pot manifestar el seu desacord, però les coses des d’un ordre 
procedimental són així Sr. Tomás, per tant, i ara sí! anem al punt següent. 
 

5.    MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPLS DE CiU I ERC D’ADHESIÓ 
AL MANIFEST SOBRE LES OBRES DE CONNEXIÓ ENTRE L’A-2 I L’AP.7. 

 
El Sr. ADOLF BARGUÉS llegeix la moció: 

 
“Deu anys després de l’autorització del Consell de Ministres de la licitació de les obres de 
connexió entre l’A-2 i l’AP-7, seguim esperant l’acabament d’aquest important enllaç de dos 
dels eixos viaris més importants i transitats de Catalunya, que consisteix en la construcció 
de 2,4 quilòmetres, dels quals 850 metres són de viaducte. 

Són nombrosos els avantatges que representarà la posada en marxa de l’enllaç, tant per al 
territori de Martorell i dels municipis dels voltants, com per a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la resta de Catalunya, ja que ningú discuteix la importància estratègica de l’AP-7 
com a via ràpida principal que travessa Catalunya de nord a sud, com per l’autovia A-2 que 
connecta transversalment Barcelona fins a Lleida en direcció Saragossa. 

Les obres de connexió entre l’AP7 i l’A-2 són un projecte complex, que ha patit incomptables 
paralitzacions, alentiments i noves paralitzacions, han estat una de les principals 
damnificades de les retallades en inversió pública del Govern central davant la crisi 
econòmica. Alhora, ha nascut amb deficiències importants i errades en el disseny que, 
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segons els experts, difícilment resoldran les reiterades retencions a l’alçada del Papiol i 
Castellbisbal. 

Això sense oblidar l’impacte paisatgístic d’aquesta connexió per a la zona, que se suma a 
les altres grans infraestructures que han travessat i malmès el territori i, en especial, el 
nostre municipi. 

Però a aquestes alçades, cal reclamar que es reprenguin sense més demora les obres, 
perquè ningú pot posar en qüestió que el benefici és molt alt respecte de la inversió que li 
manca. Aquest enllaç significarà una millora en el trànsit comarcal, resolent problemes de 
mobilitat interna en carreteres locals com la C-1413 i la B-225, i posarà als endèmics 
problemes que pateixen les indústries instal·lades a l’Àrea metropolitana de Barcelona. 

Encara més important és concebre aquest enllaç com una mesura d’importància vital en la 
lluita contra la contaminació atmosfèrica del territori i, per extensió, de la millora de salut de 
la nostra ciutadania. És, doncs, una infraestructura amb un alt impacte per a l’estat del 
benestar i per al progrés de la ciutadania. 

En el punt actual del desenvolupament de les obres no estem parlant d’una forta despesa 
pressupostària sinó d’eficiència gestora i de la inversió en el desenvolupament econòmic del 
país, que repercutiran en positiu en una recuperació més accelerada del seu creixement 
industrial i econòmic, amb un alt retorn sobretot en l’Àrea Metropolitana, on hi ha situats 
territoris industrials estratègics, com ho és Martorell, i per a la creació d’oportunitats a les 
empreses que hi són instal·lades i per a la seva ciutadania.  

Per tots els motius exposats, els grups de Convergència i Esquerra proposen al Ple de 
l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels acords següents: 

Primer. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que reprengui i finalitzi les obres de la 
connexió entre l’A-2 i l’AP-7, de forma immediata, amb un calendari clar i detallat de la seva 
execució i garantint que no es tornin a aturar fins a la seva finalització, posant en 
funcionament aquest enllaç durant l’any 2017. 

Segon. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que inclogui les partides pressupostàries 
necessàries i suficients perquè les obres es reiniciïn i no es tornin a aturar, amb l’objectiu de 
contribuir al desenvolupament estratègic del país. 

Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, dins les converses que 
mantingui sobre infraestructures amb l’Estat espanyol, exigeixi el compliment dels dos punts 
anteriors. 
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Quart. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris 
del P arlam ent de C atalunya, al G overn de l’estat, als grups parlam entaris del C ongrés dels 

Diputats i donar-los a conèixer a través dels mitjans de comunicació.”  

 

El Regidor Sr. Francesc Arpal diu: Bé, nosaltres des del grup Popular consideren adient 
aquesta moció que avui presenten aquí al Ple, Convergència i Esquerra, l’han portat també 
diferent plens dels ajuntaments afectats i la votarem a favor, no obstant he de dir que és 
bastant contradictori que en aquest cas aquests dos grups municipals en aquesta moció 
demanin al Govern Espanyol que reprengui i finalitzi aquestes obres de connexió entre l’A-2 
i l’AP-7, entre altres infraestructures que no en  aquests moments, però en altres moments 
doncs també han demanat aquí, i veurem com la següent moció ens demanin l’adhesió al 
Pacte Nacional pel Referèndum, bé la veritat és que és una mica incongruent per part del 
vostès, moltes gràcies. 

El Regidor Sr. José A. Simón diu: Com no pot ser d’una altra manera donarem suport a 
aquesta moció, els hi votarem a favor,  una obra que està a mitges, una obra que pot facilitar 
el trànsit rodat de la comarca i la comarca veïna, però recordem per qui ens està sentin que 
hi ha un motiu que no s’ha dit però que va ser també la pressió de Vertis i La Caixa que 
veien com els seus recursos als peatges podien baixar que van fer pressions al govern 
espanyol perquè aturés aquesta obra, això també creiem que és una cosa que s’ha de dir, 
s’ha de dir públicament que el logi de les autopistes catalanes o espanyoles també va fer 
una forta pressió per aturar aquesta obra i per això demanem que es reprengui aquesta obra 
que pot facilitar el trànsit de persones i mercaderies a la comarca veïna.  

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres també votarem a favor ens hem ficat en contacte 
amb altres Ajuntaments que com bé ha sortit aquí alguns, l’han presentat altres les 
presentaran els propers dies, però sobretot una mica com usuaris que patim el no poder 
tenir aquesta connexió i fer a vegades alguns circuits un pel complicats com pot ser el circuit 
que tots coneixem que va del polígon industrial fins a Papiol per Sant Andreu de la Barca, 
Castellbisbal, etc. nosaltres donarem suport, votarem a favor. 

El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Doncs he de dir que hagi unanimitat en aquesta moció, 
jo crec que no només els veïns ho agrairan tota la indústria dos pols industrials tants potents 
com són el Baix Llobregat i aquest accés cap al Vallesos partien d’una connexió radial cap a 
Barcelona però amb pocs quilòmetres que ens separen doncs de Terrassa, Rubí o Sant 
Cugat, la connexió en carreteres secundàries i la manca de connexió amb carreteres d’alta 
capacitat i en aquest cas que sigui de manera gratuïta que no hi hagi un peatge, jo crec que 
això ens millorarà a tots molt, tant  els temes dels índexs de contaminació que comentàvem 
perquè actualment les cues que hi ha dels martorellencs que es desplacen a la zona de 
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Rubí, Sant Cugat i han de passar per la carretera interior són cues considerables tot el dia i 
això genera una mobilitat que en sortirem tots guanyant, pensem també que també va molt 
lligat el tema de la B-30 una de les altres qüestions prioritàries en aquest cas no en el tema 
viari sinó en el tema ferroviari doncs és l’intercanviador de Martorell que també a la part 
complerta per Ferrocarrils de la Generalitat està feta i Adif ho tenim pendent, creiem que 
amb aquesta millora viària es soluciona bastant el trànsit aquesta sortida del Vallès cap a la 
zona del Pla de Montserrat. 

Sotmesa  la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents: 

“Deu anys després de l’autorització del Consell de Ministres de la licitació de les obres de 
connexió entre l’A-2 i l’AP-7, seguim esperant l’acabament d’aquest important enllaç de dos 
dels eixos viaris més importants i transitats de Catalunya, que consisteix en la construcció 
de 2,4 quilòmetres, dels quals 850 metres són de viaducte. 

Són nombrosos els avantatges que representarà la posada en marxa de l’enllaç, tant per al 
territori de Martorell i dels municipis dels voltants, com per a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la resta de Catalunya, ja que ningú discuteix la importància estratègica de l’AP-7 
com a via ràpida principal que travessa Catalunya de nord a sud, com per l’autovia A-2 que 
connecta transversalment Barcelona fins a Lleida en direcció Saragossa. 

Les obres de connexió entre l’AP7 i l’A-2 són un projecte complex, que ha patit incomptables 
paralitzacions, alentiments i noves paralitzacions, han estat una de les principals 
damnificades de les retallades en inversió pública del Govern central davant la crisi 
econòmica. Alhora, ha nascut amb deficiències importants i errades en el disseny que, 
segons els experts, difícilment resoldran les reiterades retencions a l’alçada del Papiol i 
Castellbisbal. 

Això sense oblidar l’impacte paisatgístic d’aquesta connexió per a la zona, que se suma a 
les altres grans infraestructures que han travessat i malmès el territori i, en especial, el 
nostre municipi. 

Però a aquestes alçades, cal reclamar que es reprenguin sense més demora les obres, 
perquè ningú pot posar en qüestió que el benefici és molt alt respecte de la inversió que li 
manca. Aquest enllaç significarà una millora en el trànsit comarcal, resolent problemes de 
mobilitat interna en carreteres locals com la C-1413 i la B-225, i posarà als endèmics 
problemes que pateixen les indústries instal·lades a l’Àrea metropolitana de Barcelona. 

Encara més important és concebre aquest enllaç com una mesura d’importància vital en la 
lluita contra la contaminació atmosfèrica del territori i, per extensió, de la millora de salut de 
la nostra ciutadania. És, doncs, una infraestructura amb un alt impacte per a l’estat del 
benestar i per al progrés de la ciutadania. 
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En el punt actual del desenvolupament de les obres no estem parlant d’una forta despesa 
pressupostària sinó d’eficiència gestora i de la inversió en el desenvolupament econòmic del 
país, que repercutiran en positiu en una recuperació més accelerada del seu creixement 
industrial i econòmic, amb un alt retorn sobretot en l’Àrea Metropolitana, on hi ha situats 
territoris industrials estratègics, com ho és Martorell, i per a la creació d’oportunitats a les 
empreses que hi són instal·lades i per a la seva ciutadania.  

Per tots els motius exposats, els grups de Convergència i Esquerra proposen al Ple de 
l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels acords següents: 

Primer. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que reprengui i finalitzi les obres de la 
connexió entre l’A-2 i l’AP-7, de forma immediata, amb un calendari clar i detallat de la seva 
execució i garantint que no es tornin a aturar fins a la seva finalització, posant en 
funcionament aquest enllaç durant l’any 2017. 

Segon. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que inclogui les partides pressupostàries 
necessàries i suficients perquè les obres es reiniciïn i no es tornin a aturar, amb l’objectiu de 
contribuir al desenvolupament estratègic del país. 

Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, dins les converses que 
mantingui sobre infraestructures amb l’Estat espanyol, exigeixi el compliment dels dos punts 
anteriors. 

Quart. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris 
del P arlam ent de C atalunya, al G overn de l’estat, als grups parlam entaris del C ongrés dels 
Diputats i donar-los a conèixer a través dels mitjans de comunicació.” 

 
6.    MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC 
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
La regidora Sra. Míriam Riera llegueix la moció: 
 
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 
González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
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La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat 
d’una gran majoria de la seva població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada 
a favor del seu dret a decidir.  

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per 
crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem 
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat 
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  

Per tot això :  

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
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Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de setembre del 2013, llur 
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 

Per tot això, els grups municipals de Convergència i Esquerra a l’Ajuntament de Martorell 
proposen al Ple Municipal els següents:  

ACORDS 

Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 

Segon.- Subscriure el contingut del Manifest  PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 

Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).” 
 
El Regidor Sr. Francesc Arpal diu: Bé nosaltres des del grup Popular no ens poden ni ens 
volem adherir a una moció que el que està fent és instar als regidors d’aquest Ple i als 
ciutadans a incomplir la llei i el que vostès ens estan proposant avui doncs saben molt bé 
que és inconstitucional i no és que ho digui jo, que també, però és que ho ha dit  en 
nombroses ocasions per activa i per passiva el Tribunal Constitucional, i bé saben quin ha 
estat el resultat d’altres tasques d’aquesta mena, d’altra banda s’ha dit que l’últim que ha de 
fer una administració és instar a incomplir la llei i això és el que estan fent avui vostès els 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                    32 
 
 
 

grups de Convergència i Esquerra en aquest Ple. Si una administració no compleix la llei 
quina legitimitat té per poder-la exigir als ciutadans, mirin el tema aquest ja és molt llarg i ja 
n’hem parlat moltes vegades i malauradament encara en seguirem parlant doncs moltes 
més, no ? però bé com diu el refrany no hi ha més cec que aquell que no vol veure i això és 
el que els hi passa a vostès. 

 

La regidora Sra. Laura Ruiz, diu: Bé nosaltres donarem suport a aquesta moció i a aquest 
manifest entre d’altres perquè fuig d’un victimisme molt recurrent al qual ja estem 
acostumades amb tot el tema del conflicte nacional i en aquest cas interpel·la totes dues 
parts una solució apel·lant en última instància doncs a l’exercici més elemental de la 
democràcia que és votar, tot i que parli de una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic 
el manifest discrepem lleugerament d’això perquè creiem que és la forma més elemental de 
la democràcia, aprofundir no és només exercir el vot, no és només votar és obrir espais de 
debat, els espais de debat que sigui necessaris per tal d’estimular el sentit crític de la 
ciutadania i que aquesta pugui finalment expressar en forma de vot aquest procés de debat, 
en aquest cas només voliencompartir el nostre posicionament i dir que estem d’acord amb la 
moció i amb el manifest. 

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: El nostre grup a preparat un petit argumentari que pesem 
nosaltres pot ser vàlid per parlar d’aquesta moció que vostès presenten, només dues coses 
de les que ha comentar la regidora Riera sobre que aquest plenari el mes de setembre de 
2013 ja va fer una adhesió a aquest pacte nacional del dret a decidir i entenem que en 
aquests moments pel que s’explica a la moció s’ha viscut una transformació que no acabem 
de veure quina és la transformació que s’ha viscut, però em sembla que els dos actors 
principals tant el govern de la Generalitat com el govern central no hem vist que s’hagin 
mogut pas massa del que podia passar segurament al 2013. També en els acords en el punt 
quart d’aquesta moció parla de enviar a la Generalitat, al Parlament, al Pacte Nacional... 
m’ha semblat no sé si hi ha algun motiu especial perquè no surti la Federació Catalana de 
Municipis tenint en compte que segurament alguns dels que estan a la Federació de 
Municipis de Catalunya deu està d’acord en que hi hagi aquest referèndum o aquest pacte al 
referèndum, no sé si és una errada de transcripció si després m’ho pot comentar. Miri 
nosaltres pensem que la solució als problemes dels ciutadansi ciutadanes de Catalunya no 
consisteix pas en marxar d’Espanya, però també pensem que no fer res,  no canviar l’actual 
situació tampoc és una altra solució. Estem com es deia aquí en un Estat de dret, un Estat 
de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin  possibles i que ens garanteixen el 
compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat, volem remarcar la necessitat 
com també surt de fet en la moció de que els governs de la Generalitat i d’Espanya reverteixi 
la dinàmica de relacions conflictives i substitueixin per una fase de distensió començant per 
la negociació de solucions concretes a problemes que poc a poc es van enquistant, el 
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compromís d’inversions de l’Estat en qüestions crucials com pot ser el servei de rodalies, el 
corredor mediterrani, o la cooperació en matèria cultural i lingüística que en primer lloc 
implica la renuncia per part dels govern d’Espanya  a utilitzar entre altres la LOMCE , volem 
evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat catalana i volem obrir 
un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya, la necessitat d’obrir el marc per una 
reforma constitucional que és el que defensa el meu partit que transformi Espanya en un 
Estat federal que blindi els drets socials i que augmenti la qualitat de la democràcia i que 
incorpori el compromís europeu d’Espanya i que pugui servir com a catalitzador del pacte 
polític i resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. El compromís d’aquest 
municipi podria ser la defensa de les institucions catalanes i de l’autogovern de Catalunya de 
la via del diàleg, la negociació i el pacte, el reconeixement de Catalunya com a nació amb la 
seva llengua, identitat, història, tradicions, dret i cultura pròpia, el blindatge de les 
competències exclusives per a Catalunya en matèria de llengua, cultura i ensenyament així 
com, la defensa plena del model d’immersió lingüística, finalment un finançament autonòmic 
solidari però també equitatiu que tingui en compte les necessitats dels municipis i el conjunt 
de les administracions locals, la reafirmació de l’estat del benestar, la transparència, la lluita 
contra la corrupció, la reforma de la Llei electoral, la millora en  matèria d’infraestructures, i 
l’eficiència de l’administració, aquesta seria la nostra argumentació envers a la moció que 
vostès han presentat. 

La regidora Sra. Míriam Riera, diu: La veritat és que tampoc em sorprèn massa el 
posicionament dels grups, m’hagués agradat molt que m’hagués sorprès, m’hagués agradat 
que m’hagués sorprès perquè al final això que presentem avui, aquesta moció d’adhesió al 
Pacte Nacional pel Referèndum, al final el Pacte Nacional pel Referèndum és el mínim comú 
denominador que ens uneix a totes les persones que creiem que s’ha de poder votar el futur 
que cadascú consideri que és el millor pel seu país,  parla el Sr. Arpal , parla de la 
Constitució, el Sr. Tomàs parlava de les normes i de la legislació, les normes haurien d’estar 
per servir les necessitats de les persones i no per coartar-les  crec que amb això doncs 
alguns dels  grups que estem aquí  ho tindríem claríssim, al final aquesta moció sí és veritat 
el Pacte Nacional pel Referèndum sorgeix a proposta del Parlament i l’impulsa el govern 
però si Sr. Tomàs és hereu del pacte pel dret a decidir  fruit de la situació del context actual, 
les coses es van actualitzant en funció del que ens anem trobant, el Pacte Nacional pel 
Referèndum està formatperagents polítics, econòmics, socials, institucionals, per centenars 
d’entitats, per cert, la Federació Catalana de Municipis no sé si hi és suposo que sí, per tant 
amb el que s’aprovi ja li arribarà el que es decideixi en aquest Ple o el que decideixi la 
majoria, crec que no és cap sorpresa que presentem una moció com aquesta al final en el 
Pla d’actuació municipal hi ha un eix nacional que diu que donarem suporta totes aquestes 
decisions tant del Parlament  com del govern de la Generalitat en aquest àmbit, evidentment 
no a tot així alegrement, però sí en aquest àmbit i cal tenir present el que us deia que aquest 
manifest és un espai comú de diferents agents que al final el que defensen és poder votar, 
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poder votar pel futur que cadascú decideixi  pel país, creiem que és el mínim comú 
denominador i ens sembla sorprenent que algú pugui estar en contra de que les persones 
s‘expressin a través del vot i en aquest sentit Sra. Ruiz certament  doncs potser a vegades 
la redacció potser més o menys complexa,  més o menys definitòria però si evidentment el 
dret al vot és un dret fonamental i evidentment el debat a mi em sembla que debat n’hi ha i 
força, obrir tants espais de debat  com faci falta per descomptat però justament aquest tema 
crec que és un tema que es debat prou i no només per sort en la sala de plens dels 
consistoris sinó també al carrer. Sr. Tomàs vostè fa referència al federalisme, joja entenc 
que és l’argumentari que vostè ha portat i jo el respecto però han tingut 20 anys per aplicar 
el federalisme i per arribar a tot això que vostè ens presenta, jo sap que passa ? ja que parlo 
a nivell molt personal, jo fa molts anys que estic a favor d’una determina opció però moltes 
persones que potser no  hi eren ara ho estan justament perquè vostès no s’han sortit amb la 
seva parlo com a PSC, és a dir que probablement si l’estat hagués, el govern de l’estat eh, 
perquè l’estat no ... les persones són persones  i si els governs haguessin tingut una altra 
actitud en referència a Catalunya potser no haguessin arribat al camp del carrer cosa que jo 
no puc dir que l’estat ens maltracti faltariamés. Sr. Arpal vostè abans deia que era 
incongruent que demanéssim que l’Estat fes inversions a Catalunya alhora que demanàvem 
que ens adheríssim al Pacte Nacional pel Referèndum doncs home per descomptat que 
demanarem a l’Estat el que convingui perquè mentre paguem els impostos a Espanya 
només faltaria que Espanya no hagi de fer les inversions que toquen a Catalunya, prou que 
ens prenen el número, o prou que diguéssim no inverteixen el que toca i prou que els diners 
dels catalans se’n van a altres coses, i evidentment el tema de voler votar va més enllà de 
tot això, eh, voler votar tal com deia  és un tema un mínim comú denominador que és el que 
ens proposa el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que com dic està format per 
entitats i agents polítics molt diferents i crec haurien de poder estar tots d’acordperò 
lamentablement no m’ha sorprès  el posicionament dels grups. 

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Sr. Alcalde... 

El Sr. Alcalde, diu: No, Sr. Tomàs ja vam dir que no havien segons torns quan no fos una 
moció que hi hagués, que fos un tema local.  

El regidor Sr. Lluís Tomás diu:  I això no és local ? Pregunto 

El Sr. Alcalde, diu: No, això l’adhesió de l’Ajuntament de Martorell al Pacte Nacional pel 
Referèndum com fan milers d’ajuntaments en aquest país, per tant passem el punt a votació.   

El regidor Sr. Lluís Tomás diu:  Em permetrà explicar ... ? 

El Sr. Alcalde, diu: Sr. Tomàs, si no té la paraula vostè no pot intervenir i ho sap això, ho 
sap, per tant jo li demano que faci bondat i que parli quan se li doni el torn de paraula, estem 
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al mig d’una votació i vostè interromp la votació, per tant com dèiem procedim al sentit del 
vot. 

 Sotmesa la moció a votació, aquesta resulta aprobada per 15 Vots a favor dels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, 
JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, 
BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT,  JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, i SERGI CORRAL 
BARÓN, 1 vot en contra del senyor FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, i 4 abstencions 
formulades pels senyors/es LLUIS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, 
RAÚL ROZALEN LLANOS, i ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ:  

“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 
González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat 
d’una gran majoria de la seva població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada 
a favor del seu dret a decidir.  
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Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per 
crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem 
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat 
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  

Per tot això :  

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de setembre del 2013, llur 
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
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Per tot això, els grups municipals de Convergència i Esquerra a l’Ajuntament de Martorell 
proposen al Ple Municipal els següents:  

ACORDS 

Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 

Segon.- Subscriure el contingut del Manifest  PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 

Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).” 
 

II.-PART DE CONTROL 

A. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
És dóna compte de la relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.02.2017 i fins el dia 
28.02.2017, en compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 2586/87, de 28 de novembre. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: En concret varies resolucions, 215,217,254,292 on hi ha 
persones que es donen de baixa d’un contractes dels plans d’ocupació en concret de 
tasques d’auxiliars administratives per majors de 45 anys ens ha sobtat, voldríem veure 
l’expedient quin han estat els motius d’aquestes baixes i una mica també si aquestes 
persones han estat substituïdes .  

La 0275 parla d’una sèrie d’annexos que a l’expedient de la resolució no apareixen si ens el 
poden facilitar. 

Després hem observat aquest mes innumerables resolucions que parlen de sancions, la 
majoria de trànsit, voldríem conèixer les sancions que s’han produït en aquest període, els 
motius de les mateixes això com l’import econòmic de totes elles.   

 
B. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016. 

 
Es dóna compe del Decret de l’alcaldia núm.  405/2017, de data  7 de març de 2017, 
d’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament de Martorell 
corresponent a l’exercici de 2016.: 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                    38 
 
 
 

 
El Regidor Sr. José A. Simón diu: Els hi demanaríem si ens poden fer arribar aquesta 
informació a través del correu electrònic, per facilitar la nostra tasca. 

C. INTERPEL.LACIONS 
 
No es van presentar. 
 
D. PREGUNTES. 
 
Preguntes “in voce” formulades en el ple de 20 de febrer de 2017 

El Sr. Alcalde entrega a tots els grups municipals el text de les respñostes a les preguntes 
“in voce” formulades en el ple de 20/2/2017, el contingut del qual a continuació es transcriu: 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. 
ASUNCIÓN MORENO EN EL PLE DEL DIA 20-02-2017. 

• Resposta 1ª pregunta: 
Els ingressos directes liquidats durant el període comprés entre setembre 2015 i juny de 
2016 van ser de  188.007,46 €. 

El nombre de treballadores contractades pel Patronat  és d’una persona, amb 25 hores de 
dedicació  setmanals. Les persones contractades per l’empresa adjudicatària del servei són 
8, amb les següents hores de dedicació setmanals: 

Treballador 1: ....... 21h. setmanals 

Treballador 2:.......16 h. setmanals 

Treballador 3.......13, h. setmanals 

Treballador 4....... 12,5 h. setmanals 

Treballador 5.......  8,5 h. setmanals 

Treballador 6....... 5,5 h. setmanals 

Treballador 7........3,5 h. setmanals 

Treballador 8........2,5 h. setmanals 

La treballadora contractada pel Patronat distribueix  la seva jornada laboral, en còmput 
setmanal, en  16,25 hores lectives i 8,75 hores no lectives. Pel que fa a les treballadores de 
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la plantilla de l’empresa adjudicatària la distribució de les seves hores durant el  curs és de  
2.565,5  hores lectives i 614.5 hores no lectives. 

A la plantilla de personal del Patronat existeix dues places de professores d’anglès amb 
dedicació parcial, les dues vacants, una d’elles ocupada de forma interina. 

A la plantilla de personal del PMSAP corresponent a l’exercici 2015 es varen amortitzar 2 
places de professors/es d’anglès amb motiu de l’extinció voluntària del contracte de treball. 

 
• Resposta 2ª pregunta: 
Els serveis tècnics municipals estan treballant en la redacció dels plecs de clàusules 
tècniques dels contractes de neteja de locals i edificis municipals, així com de recollida 
d’escombraries i neteja viària, per tal de poder-los licitar el més aviat possible. 

• Resposta 3ª pregunta: 
La 3ª pregunta, relativa a les queixes del hoquei patins, ja va ser contestada pel senyor 
alcalde en la mateixa sessió. 

 
 . Resposta 4ª pregunta: 

Des del mes de juliol de l’any 2016 s’ofereix la possibilitat d’accedir un altre dia quan el dia 
d’accés determinat per l’usuari coincideixi en festiu i l’equipament es trobi tancat. 

Aquest criteri es va aplicar a petició d’un usuari en representació d’un bon nombre de 
signats d’aquesta petició i se’l va comunicar amb ell en representació de la resta. 

Des que aquest criteri es va incorporar a la carta de serveis, s’informa als nous  usuaris des 
de les oficines d’informació i les vigílies de qualsevol d’aquest festius s’informa des de la 
pròpia recepció de l’equipament. 

El lloc on es regula que el abonat hagi d’escollir els dos dies a la setmana és a la  carta de 
serveis de l’equipament. 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. 
REMEDIOS MÁRQUEZ EN EL PLE DEL DIA 20-02-2017. 

• Resposta 1ª pregunta: 
 
No. 

Resposta 2ª pregunta: 
En aquest moment s’estan realitzant les tasques de planificació tècnica per a determinar les 
accions que se’n deriven de la moció. 
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• Resposta 3ª pregunta: 
Aquests ajuts estan activats des de l´1 de gener de l´any 2017. 

Tal i com ja es va informar en les diferents reunions entre l´equip de govern i els 
representants del PSC  i MM, aquests ajuts, estant inclosos en els ajuts econòmics de 
caràcter social dels Serveis Socials Bàsics.  

Recordem que aquest model no està subjecte a cap convocatòria, sinó que és el propi 
ciutadà de Martorell que durant tot l´any i sense terminis, es pot  adreçar al servei i una 
vegada realitzada l´entrevista i la recollida de documentació pertinent, el tècnic social de 
referència, en realitza el diagnòstic de la seva capacitat econòmica i social.  

Una vegada feta aquesta diagnosi i valoració,  es determina  la tipologia i el %  d´ ajut que 
permeti, de forma integradora, millorar la situació de la persona.  Cal remarcar que la finalitat 
d´ aquest model és assolir una visió inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius i que 
inclogui les causes originàries de la situació aconseguint un tractament estructural coordinat 
amb la resta prestacions i serveis de les altres administracions que hi intervenen. 

En la pàgina web de l’Ajuntament es  va informar sobre els esmentats ajuts.  

• Resposta 4ª pregunta: 
Els escrits presentats al registre d’entrada amb números 10959 i 10960, del 19 d’octubre de 
2016, eren escrits idèntics, i el departament de Medi Ambient van contactar amb l’entitat 
DEMA SAB donar resposta directa telefònicament i mitjançat e.mail, de la mateixa manera 
que s’havia realitzat anteriorment en relació a l’escrit presentat per la mateixa entitat amb 
registre d’entrada amb número 2484, de data 18 de març de 2018. 

Els abocaments incontrolats situats en domini públic van ser retirats per part d’aquest 
Ajuntament. Tanmateix, es va instal·lar un cartell informatiu per indicar la prohibició de 
realitzar abocaments en aquesta zona. 

En relació als abocaments situats en parcel·les de titularitat privada, la inspectora d’obres i 
activitats va realitzar visita d’inspecció als emplaçaments, i a partir dels informes emesos 
s’han incoat tres expedients d’ordre d’execució, a tres propietaris diferents, els quals es 
troben en termini per realitzar les actuacions (adjuntem informes i Decrets 357/2017; 
355/2017 i 356/2017 ) 

Una vegada s’executin les actuacions previstes es donarà trasllat de les mateixes a l’entitat 
DEMA SAB. 

• Resposta 5ª pregunta: 
El deute total ascendeix a la quantitat de 2.165.633,42.-€. S’adjunta llistat: 
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Import Detall 

7.539,64 
RESTE CONTRET IMPORTS ANY 2009 CONTRACTE PROGRAMA,EN MATERIA 
S.SOCIALS I ALTRES PROG.RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL. 

700,77 
PART CORRESP.A 2009 DE LA SUBVENCIO  S.O.C. DEL PROJ.:""PROMOCIO I 
MILLORA DEL TURISME LOCAL"". 

1.250,09 
PART CORRESP.A L'ANY 2009 DE LA SUBVENCIO S.O.C.DEL 
PROJ.:""ACTUACIONS AL MOLI FARINER PER UBICAR EL CENTRE DE..."" 

3.689,49 
PART CORRESP.A L'ANY 2009 DE LA SUBVENCIO S.O.C. DEL 
PROJEC.:""AGENTS CIVIQUES"" 

635,03 
PART CORRESP.A L'ANY 2009 DE LA SUBVENCIO S.O.C.DEL PROJ.:""GESTIO 
DE RESIDUS"" 

965,06 
PART CORRESP.A L'ANY 2009 DE LA SUBVENCIO S.O.C.DEL 
PROJ.:""PROG.D'INCLUSIO SOCIAL PER A JOVES IMMIGRANTS"" 

10.444,35 

PART CORRESP.A L'ANY 2009 DE LA SUBVENCIO S.O.C.DEL 
PROJ.:""INFORMADOR/A DE RECURSOS OCUPACIONALS DE SUPORT AL PLA 
...."" 

2.420,48 
PART CORRESP.A L'ANY 2009 DE LA SUBVENCIO S.O.C.DEL PROJ.:""AGENT 
D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL"" 

663,82 
PART CORRESP.A L'ANY 2009 DE LA SUBVENCIO S.O.C.DEL 
PROJ.:""ACOMPANYANT EDUCATIU"" 

26.681,85 SUBVENCIO S.O.C. PROJECTE: INFORMATICA DE L'USUARI ANY 2009 

2.565,00 
SUBVENCIO PER A FINANÇAR EL PROJECTE DE DEBATS FAMILIARS A LES 
ESCOLES ANY 2009. 

19.721,33 
RESTA SUBVENCIO PUOSC PER A FINANÇAR L'INVERSIO ANOMENADA 
MOBILIARI I INFORMATICA NOU AJUNTAMENT. 

12.981,73 
SUBVENCIO PELS PROJECTES I ESTUDIS DIVERSOS PLANEJAMENT 
URBANISTIC. 

115.000,00 SUBVENCIO PUOSC (INSTAL.LACIO CONTENIDORS SOTERRATS) 

2.668,25 
PART SUBVENCIO I OBLIGACIONS ANY 2010 ""LLEI DE BARRIS"" SUPORT I 
ASSESORAMENT A L'EMPRENEDOR I ACTIVITATS...(2010)"" 
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30.000,00 
PART SUBVENCIO I ""OBLIGACIONS ANY 2010 PUOSC OBRA:URBANITZACIO 
PASSTGES DE LA VILA""(2008). 

12.100,11 
PART SUBVENCION I ""OBLIGACIONS""ANY 2010 PROJECTES I ESTUDIS 
DIVERSOS PLANEJAMENT URBANISTIC. (2008) 

90.326,16 
PART SUBVENCIO FEDER PART OBLIGACIONS 2010 OBRES URBANIT.CTRA.N-II 
ENTRE P.ANOIA I F.D.I CANYAMERAS (2009). 

23.647,51 
RESTE FORNS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 2011, (TRAM DE 
LLIURE DISPOSICIO, 272.765,51)GRI/2431/2011 

92.306,88 S.O.C.,SUBVENCIO POIN/002/2011/01 I 02 RESOLUCIO 20/05/11 

46.287,46 
FONS FEDER, PROJECTE VIVER D'EMPRESES I CLUB PERSONES 
EMPRENEDORES. 

30.501,63 
PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTONOMA.TRAM DE 
LLIURE DISPOSICIO 2014 (ENT.A CTE.) 

225.453,75 
PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTONOMA 2012 
(ANUALITAT 2012) IMPORT TOTAL 248.540,75 euros 

63.096,90 
17a.JUSTIFICACIO DE LA LLEI DE BARRIS (OCT. 2014) MARTORELL- LA VILA 
VELLA 

39.320,77 60% LINIA MANTENIMENT PUOSC  ANUALITAT 2015 (65.534,61 EUROS 100%) 

200.000,00 PARTICIPACIO EN LES TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTONOMA FCLC 2015. 

57.839,20 PARTICIPACIO EN LES TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTONOMA FCLC 2015. 

11.755,35 
PARTICIPACIO EN LES TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTONOMA FCLC 2014 
PRESTACIO SUPRAMUNICIPAL. 

20.385,00 
80% EXP.PIFE-070-15 ""PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A LES PERSONES 
EMPRENEDORES"" 

52.207,18 
CANON CORRESPONENT A LA 2a.ANUALITAT ""UBICACIO D'UNA PART DE LA 
SECC.D'INSTITUT (DEP.ENSENYAMENT)CODI EN-2017-N23 

25.988,34 
LIQUID. COMPLEMENTARIA PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE LA COMUNITAT 
AUTONOMA 2013 (FCLC) 

56.793,18 
PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTONOMA 2016 (FONS 
COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA) 
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200.000,00 
PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTONOMA 2016 (FONS 
COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA) 

26.213,84 
40% LINIA MANTENIMENT PUOSC ANUALITAT 2014 (5a.RESOLUCIO-65.534,61 
EUROS 100%-) 

25.481,25 
EXP. PIFE-070-15 PROGRAMA INTEGRAL DE FOMET DE L'EMRENEDORIA 
EMMARCAT EN EL PROGRAMA CATALUNYA EMPREN 2015. 

409,23 
EXP. 099-05-2012 SUBVENCIO INICIA P81 DE 2012 (RESTE SUBVENCIÓ: LINIA 
PROG.FOMET I ASSESSORAMENT A LA CREACIO D'EMPRES.) 

818,46 
EXP. 099-05-2012 SUBVENCIO INICIA P81 DE 2012 (RESTE SUBVENCIÓ: LINIA 
PROG.FOMET I ASSESSORAMENT A LA CREACIO D'EMPRES.) 

101.846,75 CONTRACTE PROGRAMA 2016  90% FITXA 1 PROFESSIONALS EQUIPS BASICS 

62.932,65 CONTRACTE PROGRAMA 2016  90% FITXA 1 SAD DEPENDENCIA 

4,12 CONTRACTE PROGRAMA 2016  90% FITXA 1 SAD SOCIAL 

422,95 CONTRACTE PROGRAMA 2016  95% FITXA 2.1.1 CENTRE OBERT ESTIU 

52.485,60 CONTRACTE PROGRAMA 2016  95% FITXA 9 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 

267.542,65 
CERTIFICACIÓ MAIG DE 2016 LLEI DE BARRIS (NUMS. 18, 19 DE 2015 I 20 DE 
2016) 

32.610,13 BESTRETA 50% LINIA MANTENIMENT PUOSC ANUALITAT 2016. 

26.213,84 40% LINIA MANTENIMENT PUOSC ANUALITAT 2015 (65.534,61 EUROS 100%) 

8.905,66 CERIFICACIÓ OCTUBRE 2016 LLEI DE BARRIS 

4.782,60 SUBVENCIÓ 100% USAP MES DE NOVEMBRE DE 2016. 

2.981,89 SUBVENCIÓ 100% USAP MES DE DESEMBRE DE 2016. 

5.852,80 SUBVENCIÓ 100% SMI MES DE NOVEMBRE DE 2016.(CET) 

3.180,53 SUBVENCIÓ 100% SMI MES DE DESEMBRE DE 2016.(CET) 

2.402,49 
EXP. JU-2017-N75, POS-ARRENDAMENT 2017 PT. SINDICAT, 8 BAIXOS MES DE 
GENER DE 2017. 

2.402,49 
EXP.JU-2017-N75, POS-ARRENDAMENT 2017. PT.SINDICAT, 8 BAIXOS MES DE 
FEBRER DE 2017. 
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52.207,18 
CANON CORRESPONENT A LA 1a. ANUALITAT "UBICACIÓ D'UNA PART DE LA 
SECC.D'INSTITUT"(DEP.ENSENYAMENT) CODI EN-2017-N23 

 
• Resposta 6ª pregunta: 
Aquesta mateixa pregunta va ser formulada pel regidor del seu grup, senyor Lluís Tomàs 
Moreno, en la sessió plenària celebrada el dia 19 de desembre de 2016 (en concret, la 
pregunta 4ª) i va ser contestada per escrit en la sessió plenària del dia 16 de gener de 2017, 
on es transcriu la resposta. 

• Resposta 7ª pregunta: 
No. 

• Resposta 8ª pregunta: 
A la plantilla de personal del Patronat existeix dues places de professores d’anglès amb 
dedicació parcial, no pas quatre. Aquestes dues places es troben vacants, una d’elles 
ocupada de forma interina. 

El nombre de treballadores contractades per l’empresa adjudicatària del servei és de  vuit. 

Les places vacants de la plantilla del Patronat seran ocupades en funció de les necessitats 
del servei. 

Les queixes rebudes en relació al servei han estat 8, segons es detalla: 

- Una per escrit  (metodologia i continguts). 
- Dues per correu electrònic  (metodologia i finalitat contingut de 3 sessions) 
- Cinc de forma telefònica  (canvi de professorat amb motiu de 

substitucions) 
En relació a l’alternança de professors que imparteixen les classes en un mateix grup, 
excepcionalment aquesta situació es dona actualment en dos grups.  

La professora responsable d’aquest grups es professora també d’un IES públic i des del 
departament d’Ensenyament, li van comunicar l’obligació d’assistir a una formació que es 
realitza durant 10 dimecres seguits a partir del 11 de gener i fins el 15 de març. 

Després d’avaluar la situació excepcional i temporal, i veient les característiques d’aquest 
grups es va decidir que la millor opció era compartir l’activitat amb un altre professora durant 
aquest període, motiu pel que es va informar a tots els pares dels alumnes afectats per 
aquest canvi fins que la professora titular finalitzi el curs abans esmentat. 
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RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
LLUÍS TOMÁS EN EL PLE DEL DIA 20-02-2017. 
 
• Resposta 1ª pregunta: 
L’ascensor previst en el projecte no s’ha executat segons proposta realitzada per la Direcció 
d’obra, en el qual manifesten la impossibilitat d’executar-lo en els termes previstos 
inicialment, atès les següents causes: 

a) Afectació de l’excavació del fossat de l’ascensor als serveis soterrats de xarxa de 
subministrament elèctric de mitja tensió i xarxa de subministrament de gas. 

b) Comprovació de que el comportament geològic del terreny no es correspon amb les 
previsions realitzades, i  detecció d’un major nivell d’humitat i escorrenties d’aigua. 

Aquestes dues causes fan que la solució constructiva per a l’execució del nucli de l’ascensor 
prevista al projecte no sigui idònia, i per tant, la Direcció d’Obra ha realitzat l’estudi de les 
propostes alternatives (execució de murs de contenció a base de micorpilotatge, 
impermeabilizació de caixa d’ascensor i desviament de serveis afectats), que conclou la 
inviabilitat econòmica de l’actuació atesa la seva desproporció en relació amb els seus 
objectius. 

De forma alternativa, la millora de l’accessibilitat del passatge de la Dula es preveu 
mitjançant la substitució de la rampa esglaonada existent per trams d’escala amb replans 
amb barana intermitja, i se’ns perjudici de futures actuacions complementàries. 

La proposta d’instal·lar un nucli d’ascensor per davant del mur de pedra existent envairia 
completament el pas de vianants del carrer Montserrat, per la qual cosa no és possible la 
seva execució. La proposta d’instal·lar rampes mecàniques ja va ser tractada en el marc de 
les al·legacions presentades pel seu grup municipal en el tràmit d’exposició pública del 
projecte. 

Aquest Ajuntament continuarà cercant les solucions adients en cada cas per tal de millorar la 
mobilitat i accessibilitat de tots els barris del municipi amb consens amb els veïns i veïnes. 
En aquest cas, la qüestió de la impossibilitat d’instal·lar aquest ascensor i les mesures 
complementàries previstes han estat tractades i consensuades amb l’associació de veïns del 
barri, qui per la seva part ha traslladat a l’Ajuntament altres actuacions prioritàries en matèria 
de supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat universal. 
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Resposta 2ª pregunta: 

Sí que es té constància d’aquesta problemàtica, que succeeix en aquest indret i a d’altres 
punts del casc antic del municipi, atès que els balcons es situen en alçades inferiors als 
gàlibs d’alguns dels vehicles de transport que hi circulen pels carrers estrets.  

Les situacions ocasionades per la indisciplina viària (cotxes mals estacionats) o per 
l’incompliment de les condicions fixades als permisos d’ocupació de via pública (horaris i/o 
espai ocupat) poden provocar que els vehicles que transiten hagin de modificar el seu traçat 
i es produeixin cops amb els elements sortints de les edificacions. 

Aquesta situació es tracta de forma proporcionada mitjançant actuacions informatives i 
posteriorment actuacions de policia.  

• Resposta 3ª pregunta: 
Les obres han consistit en la impermeabilització del parterre ubicat a costat de les escales 
d’accés al carrer Magí Oliver, atès que s’havien detectat filtracions a l’aparcament soterrat 
de l’edifici. 

Les actuacions han consistit en la retirada de plantes i la terra vegetal, execució de pendents 
i  impermeabilització de solera i mur. Finalment s’ha tornat a enjardinar el parterre. 

Resposta 4ª pregunta: 
L’actuació realitzada en els passos de vianants de la Rambla de les Bòbiles si que compleix 
el que s’estableix a l’article 168 del codi de circulació, atès que s’han pintat franges banques 
sobre un fons vermell. 

L’Ajuntament de Martorell realitza de forma sistemàtica manteniment i millores als diferents 
espais que conformen la via pública. En el cas de la Rambla de les Bòbiles des de la seva 
posada en servei s’havien dut a terme operacions de pur manteniment, sense alterar la seva 
configuració espacial i/o funcional. Per tant, es disposava d’un espai central amb acabat 
asfaltat color negre, plantació d’arbres amb escossells, i aparcaments en línia als dos 
costats de cadascuns dels carrils de circulació.  

L’any 2011 es va procedir a una primera intervenció que va consistir en el reasfaltat dels 
carrils de circulació, la reordenació dels aparcaments (situant els estacionaments en semi 
bateria a un sòl costat del carril), i la incorporació d’unes jardineres perimetrals i la renovació 
de l’enllumenat del tram central. Tanmateix, es va donar un tractament superficial al 
paviment d’asfalt, consistent en aplicar una pintura asfàltica de color.  

Amb l’objectiu de continuar millorar les prestacions d’un dels espais més cèntrics i utilitzats 
per la població, des d’aquella actuació s’ha succeït d’altres, com ara són la substitució 
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progressiva de les espècies arbòries, la instal·lació de quadres d’enllumenat per a activitats 
temporals,etc... 

L’any passat es va realitzar una actuació de millora de les cruïlles de la Rambla de les 
Bòbiles, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels recorreguts per a vianants, reduint el pas 
de creuament a l’amplada de carril de circulació i augmentant la seva visibilitat. Amb aquest 
mateix objectiu s’ha renovat i reforçat la il·luminació dels bàculs dels laterals de la Rambla. 

De forma paral·lela, dins el programa de projecte de reforma i actuacions a la via pública 
(PRIAVP’S) degut al seu deficient estat de conservació s’han renovat de forma progressiva i 
en funció del calendari d’esdeveniments que es realitzen a la Rambla, altres elements sobre 
els quals no s’havia actuat anteriorment, com són la base del ferm, el material del paviment, 
o part del mobiliari urbà del tram central de la Rambla. 

En el cas de les actuacions de renovació del paviment, s’havia comprovat que la base 
d’asfalt presentava problemes atès que en diverses zones s’havia aixecat degut a les arrels 
dels arbres i que apareixien esquerdes degut al desgast del material de base. Tanmateix, la 
geometria de la base generava pendents a dues aigües que provocava l’acceleració de 
l’envelliment de les jardineres perimetrals a causa del contacte directe amb les escorrenties 
d’aigua.  

Per aquests motius s’ha optat per refer la base del paviment tot generant nous pendents de 
recollida d’aigua, i s’ha previst la utilització de peces de formigó prefabricat de color, atès 
que permetrà una major durabilitat i per tant, una menor necessitat de realitzar tasques de 
manteniment, tot  minimitzant en un futur les molèsties als usuaris i  a l’hora de la celebració 
d’esdeveniments culturals, comercials, etc... 

En relació a l’execució dels treballs efectuats durant aquests darrers anys, part de les 
actuacions s’han realitzat per mitjans propis mentre que d’altres s’han encarregat a 
empreses externes. Tanmateix, segons el tipus d’actuació s’han realitzat comandes, aprovat 
memòries valorades o aprovat i licitat projectes d’obres. 

Llistat d’actuacions: 

Nom:   “Reurbanització de cruïlles de la Rambla de Les Bòbiles de Martorell”. 

Pressupost:  161.943,60.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  ISIDRE ARCHS, S.L 

Nom:  Re asfaltat cruïlles Rambla de les Bòbiles. 

Pressupost: 23.049,67.-€, IVA exclòs. 
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Adjudicatari:  TECNOFIRMES, S.L 

 

Nom:  Pintura vial cruïlles i aparcaments Rambla de les Bòbiles. 

Pressupost: 9.905,39.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  INTEROAD, S.L 

 

Nom:  Sumninistre de paviment drenant escossells. 

Pressupost: 1.229,75.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  HORTICOLA PEDRALBES  

 

Nom:  Col·locació de paviment drenant escossells. 

Pressupost: 8.468,90.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES 

 

Nom:  Sumninistre i instal·lació balises encastades passos de vianants. 

Pressupost: 3.145,80.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  INTEROAD, S.L 

 

Nom:  Reparació de base de paviment (plaça Països Catalans i c/Jacint Verdaguer) 

Pressupost: 13.711,24.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  EXCAVACIONES CRISTOBAL RODRIGUEZ 

 

Nom:  “Pavimentació de la Rambla” (plaça Països Catalans i c/Jacint Verdaguer) 

Pressupost: 37.622,13.-€, , IVA exclòs. 
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Adjudicatari:  EHISA, SA. 

 

Nom:  Reparació de jardineres (plaça Països Catalans i c/Jacint Verdaguer) 

Pressupost: 854,00.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  FERPER 

 

Nom:  Pintat de jardineres (plaça Països Catalans i c/Jacint Verdaguer) 

Pressupost: 3.105.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  VIVES PINTORS 

 

Nom:  Subministrament lluminàries LED per a bàculs laterals 

Pressupost: 21.793,79.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  ELECTRO SOLER MANILS   

 

Nom:  Reparació de base de paviment (entre c/Jacint Verdaguer i c/ Joan Maragall) 

Pressupost: 18.269,36.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  SICCSA 

 

Nom:  Pavimentació de la Rambla  (entre c/Jacint Verdaguer i c/ Joan Maragall) 

Pressupost: 28.157,59.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  ISIDRE ARCHS 

 

Nom:  Reparació de base de paviment (entre plaça del vi i carrer Joan Maragall) 

Pressupost: 16.262,50.-€, IVA exclòs. 
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Adjudicatari:  EXCAVACIONES CRISTOBAL RODRIGUEZ 

 

Nom:  “Pavimentació de la Rambla” (entre plaça del vi i carrer Joan Maragall) 

Pressupost: 37.271,99.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES 

 

Nom:  Reparació de jardineres (entre plaça del vi i carrer Joan Maragall) 

Pressupost: 1.105.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  FERPER 

 

Nom:  Pintat de jardineres (entre plaça del vi i carrer Joan Maragall) 

Pressupost: 3.210.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  VIVES PINTORS 

 

Nom:  Subministrament llum encastats a paviment 

Pressupost: 16.345,45.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  ELECTRO SOLER MANILS   

 

Nom:  Col·locació de llums encastats a paviment. 

Pressupost: 2.227,50.-€, IVA exclòs. 

Adjudicatari:  CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES 
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RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. RAÚL 
ROZALÉN EN EL PLE DEL DIA 20-02-2017. 

 
• Resposta 1ª pregunta: 
El pròxim pas serà el que prescrigui la normativa aplicable sobre la matèria, com no pot ser 
d’altra manera. 

• Resposta 2ª pregunta: 
Les actuacions de substitució dels arbres en els que es considera necessari actuar van 
començar a l’inici de l’hivern i acabaran durant el proper mes.  En total s’ha actuat en 60 
unitats els quals es replantaran en la seva totalitat. 

Els motius d’aquesta forma de procedir són tècnics, ja que per poder treure’ls han de 
disposar d’almenys 1 metre de tronc per poder fer palanca. 

Tanmateix, durant aquest any es preveu que en les diverses actuacions de millora de la via 
pública s’acabin plantant mes de 90 arbres nous, tant a carrers com a places del nostre 
municipi. 

• Resposta 3ª pregunta: 
En  data 17/03/2017 hi ha 1077 gossos censats al registre de l’ANICOM (cens municipal). 

En relació a la millora de les zones d’esbarjo, l’any 2016 es va construir l’àrea d’esbarjo de 
gossos (ZEG) de Camí Fondo. 

La remodelació  de la ZEG de Torrent de llops es preveu que estigui finalitzada durant el 
mes d’abril de 2017., mentre que la nova ZEG del camí de la Torrassa i la nova ZEG de la 
Vila (camí del riu, riba dreta del Llobregat) es preveu que estiguin  enllestides  abans de 
l’estiu 2017. 

Les campanyes de tinença responsable i civisme tindran lloc després de l’aprovació de la 
nova ordenança municipal, la qual es troba en fase de preparació tècnica. 

• Resposta 4ª pregunta: 
El canvi en l’estructura i recorregut del Carnaval 2017, es realitza amb l’objectiu 
de  potenciar la creació i implicació dels participants  amb una acció conjunta, la GRAN 
BALLADA (Flash Mob). Per aquest motiu es va triar i treballar una coreografia, 
promocionada a través de les xarxes socials mitjançant un vídeo, que va permetre tenir un 
ball identificatiu de la festa i que totes les colles el poguessin ballar alhora. 
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Un cop acabada la GRAN BALLADA, es va proposar que comences la rua pels carrers de la 
Vila fins arribar al pàrquing del Vapor, a diferència d’anys anteriors, per potenciar la visibilitat 
de la rua dins el casc antic de Martorell.  

A partir d’aquest punt, el recorregut i estructura van ser els mateixos de sempre. 

• Resposta 5ª pregunta: 
De conformitat amb l’article 84 g) del Reglament Orgànic Municipal (ROM)  una pregunta és 
qualsevol qüestió plantejada a un òrgan de govern de la Corporació relativa a l’actuació o a 
propòsits d’actuació. Allò que vostè formula no és cap pregunta, sinó una sol·licitud de 
lliurament d’informació, la qual s’haurà de tramitar seguint el protocol aplicable. 

• Resposta 6ª pregunta: 
De conformitat amb l’article 84 g) del Reglament Orgànic Municipal (ROM)  una pregunta és 
qualsevol qüestió plantejada a un òrgan de govern de la Corporació relativa a l’actuació o a 
propòsits d’actuació. Allò que vostè formula no és cap pregunta, sinó una sol·licitud de 
lliurament d’informació, la qual s’haurà de tramitar seguint el protocol aplicable. 

• Resposta 7ª pregunta: 
Sí que tenim constància d’aquest fet, atès que les obres que vostè comenta les promou 
l’Ajuntament de Martorell. 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
ANTONIO CARVAJAL EN EL PLE DEL DIA 20-02-2017. 

• Resposta 1ª pregunta: 
El dia 22 de novembre de 2016 es va detectar que a darrera hora del dia, el sistema d’ACS 
de les IEM presentava alguna deficiència, ja que no s’aconseguia mantenir la temperatura 
d’aigua calenta de les dutxes. 

Es va facilitar que un equip del Club Handbol Martorell fes ús d’un vestidor del Pavelló 
Esportiu Municipal un cop finalitzat el seu partit de les IEM. 

Un cop revisat aquest fet pel nostre servei de manteniment, aparentment resolt, es torna a 
produir una pèrdua de temperatura a mesura que avança el dia, acabant sense aigua 
calenta a darrera hora de l’ús d’aquest equipament.  

Es fa el seguiment de la incidència per detectar on es produeix l’avaria, i es detecta que és 
un problema amb la caldera que, en arribar  a la temperatura de consigna s’aturava.  

Es crea el corresponent tiquet de reparació i es deriva a un industrial la necessitat de 
reparació. 
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Per tal de minimitzar aquesta incidència, s’incrementa la supervisió per part del conserge de 
les IEM per tal de comprovar que la caldera es manté en funcionament i permet generar 
l’aigua calenta necessària per l’ús de les dutxes d’aquest equipament. 

A data 30 de novembre es dona per resolta l’avaria, però tornem a reobrir el tiquet ja que 
persisteix la pèrdua de capacitat de disposar d’aigua calenta a les dutxes alguns dies a les 
IEM a darrera hora del vespre.  

Es deriva la reparació novament a un industrial extern que substitueix una peça del 
cremador de la caldera, tancant així la incidència amb data 13 de desembre.  

A data 19 de desembre es torna a detectar manca d’aigua calenta a les darreres hores i es 
torna a reobrir el tiquet reclamant que persisteix aquesta incidència. Després de varies 
intervencions queda resolt definitivament el mes de gener. 

L’empresa que va fer la reparació és Serveis Enginyeria El Bruch. 

• Resposta 2ª pregunta: 
De conformitat amb l’article 84 g) del Reglament Orgànic Municipal (ROM)  una pregunta és 
qualsevol qüestió plantejada a un òrgan de govern de la Corporació relativa a l’actuació o a 
propòsits d’actuació. Allò que vostè formula no és cap pregunta, sinó una sol·licitud de 
lliurament d’informació, la qual s’haurà de tramitar seguint el protocol aplicable. 

• Resposta 3ª pregunta: 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Projecte "Treball als barris" dóna 
suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves 
característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les 
des del punt de vista ocupacional. 

Amb l’objectiu d’estimular-hi la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació, i 
desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi 
resideixen, el Projecte “Treball als barris” dóna suport a projectes de caràcter integrat en el 
marc d’un Pla d’execució anual que pot contenir fins a 7 tipus d’accions ocupacionals i de 
desenvolupament local emmarcades en 5 programes: 

 Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció  
Programa B: Programes de qualificació professional  
Programa C: Programes mixtos de formació i treball  
Programa D: Programa d’experienciació laboral  
Programa E: Programes de desenvolupament local 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                    54 
 
 
 

La Carta de serveis està adreçada a tots els ajuntaments que tenen projectes d’intervenció 
integral a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i 
entitats dependents o vinculades, amb competències en matèria de desenvolupament local 
i/o promoció de l’ocupació, independentment del seu any d’aprovació. 

La normativa d’aplicació on s’especifica els requisits és la següent: 

- Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social: Projecte Treball als Barris. 

- Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  per la qual s’estableixen les bases 
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als 
barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. 

 
• Resposta 4ª pregunta: 
En el punt 6 de l’acta de la sessió de la junta de govern local celebrada el dia 12 de 
desembre de 2012, a la qual vostè es refereix en la seva pregunta i que va ser lliurada al 
seu grup municipal, a més a més d’aprovar-se el conveni per la cessió de l’ús de la finca 
registral número 2162 de Martorell, es transcriu íntegrament la seva part dispositiva, és a dir, 
tots els seus pactes.  

Per tant, les respostes a les preguntes que formula les té contingudes en els pactes de 
l’esmentat conveni. 

• Resposta 5ª pregunta: 
L’estructura es va retirar per motius de seguretat atès que el tub circular metàl·lic presentava 
trencaments degut a la seva oxidació interior. 

• Resposta 6ª pregunta: 
Per part de l’Ajuntament aquest manteniment ja s’està duent a terme en alguns dels casos, i 
s’estendrà allà on els veïns ho hagin sol·licitat. 

• Resposta 7ª pregunta: 
Els horaris del cementiri municipal, són: De dilluns a dissabte de 9h a 13h i de 15h a 
18h.Diumenges i Festius de 9h a 14h. 

Aquests horaris s’apliquen de forma ordinària, llevat  casos excepcionals degudament 
motivats i en funció de les possibilitats del servei. 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=747088&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=667909&type=01&language=ca_ES
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Preguntes “in voce”formulade en la sessió 

El regidor Sr. José A. Simón formula la següent pregunta:  Des de l’any 2011 la 
Generalitat de Catalunya està incomplint amb les seves obligacions i competències amb les 
famílies que porten els seus fills a les llars d’infants públiques i municipals, el finançament de 
les escoles bressol està reconegut a la Llei d’educació de Catalunya i al pacte nacional per 
l’educació no fent-se càrrec la Generalitat de la seva part, la plaça de l’escola bressol 
costava segons un estudi 5.400 €  l’any de mitjana al 2011 valoració feta per la Generalitat i 
la Diputació de Barcelona i per la qual un terç d’aquest import s’havia de fer càrrec la 
Generalitat de Catalunya, la Generalitat havia de posar 1.800 € per alumne al curs 2011-
2012 no ho va fer i es va anar passant de 1.800 € a 1.600 fins a 1.300 i el 2012 va amenaçar 
amb 1.000€ per acabar amb 875, del 2013 es van fer algunes aportacions de la Generalitat i 
mai van ser els 1.800 dels quals s’havia  de fer càrrec. Alguns Ajuntament van posar un 
contenciós per recuperar aquests diners que la Generalitat va pressupostar per 
responsabilitat, els diners que la Generalitat no va transferir als Ajuntaments va posar-los els 
Ajuntaments i les famílies i això va comportar un increment de les quotes que han de pagar 
les famílies, no hem sabut fins ara el 2017 que els diners de les escoles bressol municipals 
van anar a parar del 2012 a 2014 a centres concertats educatius, per això fem a l’equip de 
govern les següents preguntes: 

- Ha denunciat l’equip de govern a la Generalitat per aquests incompliments ? 
- Quin és l’import que la Generalitat ha deixat d’aportat a les llars d’infants 

municipals de Martorell des del 2011 si hagués complert amb la seva 
obligació d’aportar 1.800 € per plaça ?  

 

La regidora Sra. Remedios Márquez formula les següents preguntes: 

1ª.- En el último consell rector del Patronat Municipal de serveis a las personas, el director 
del patronato comentó que según su criterio todas las plazas de la escuela de Ingles 
deberían ser externalizadas, quisiéramos saber si el equipo de gobierno comparte este 
criterio. 

Que actuaciones piensan hacer con respecto a este caso teniendo en cuenta que en este 
momento existe un pliego de cláusulas técnicas para contratar un servicio de profesores de 
Inglés para el aula municipal de Ingles para los cursos 2017-2018 i 2018-2019, piensan 
externalizar las plazas o conservarán las dos existentes en plantilla. 

2ª.- Hemos observado que en dos decretos de alcaldía, en concreto con fecha de firma 18 
de enero de 2017, se tramitan expedientes para la adquisición directa de dos fincas 
registrales la número 2059 y la número 2279 inscritas en el registro de la propiedad num 1 
de Martorell, -- 
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- Donde se encuentran ubicadas ¿ 

- Cual es el motivo de adquisición de estas fincas? 

-Cual ha sido el coste económico de estas adquisiciones ¿ 

3ª.- En una pregunta formulada con anterioridad  se nos respondió que en la actualidad se 
están redactando los pliegos de cláusulas para la contratación de la empresa de recogida de 
basura y limpieza viaria, teniendo en cuenta que en la actualidad el contrato esta 
prorrogado. 

-Cuando tienen previsto que  se redacten  los pliegos? 

- Quisiéramos conocer si en la relación de los mismos están previstos ser incluidas medidas 
que fomenten la igualdad de género, tales como promover la igualdad de género entre 
trabajadores y trabajadores, que no participen en campañas sexistas , que si las empresas 
contratadas supera los 250 trabajadores de plantilla tenga redactados planes de igualdad, 
así como la incorporación de mujeres a su plantilla ( un hecho que actualmente que nosotros 
tengamos constancia …no se produce) 

4ª.- Es conocedor el equipo de gobierno de la problemática que sufren las personas con 
movilidad reducida y que se desplazan con un vehículo eléctrico de minusvalía para poder 
acceder al Bus urbano? 

Algunas de estas personas ya han dado traslado de su problema mediante instancia en el 
registro de entrada con núm 1588, 

Tienen previsto dar instrucciones al a empresa que realiza el transporte urbano para que 
autorice el acceso al bus urbano a las personas que utilizan  estos vehículos eléctricos y así 
puedan trasladar a puntos como el Hospital del SagratCor? 

5ª.- Cuando se aprobó el presupuesto 2017, una de las propuestas de nuestro grupo 
municipal era la aplicación mediante subvención en el importe del IBI para las familias 
monoparentales, por parte del equipo de gobierno se nos dijo que ya estaba previsto y que 
se redactarían unas bases reguladoras. 

-Están estas bases ya redactadas? 

En caso afirmativo, Donde han estado publicadas y que difusión se han hechos de las 
mismas? 

En caso negativo, Para cuando está prevista su redacción y la correspondiente aplicación 
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6ª.- Nos transmiten algunos establecimientos del ramo de la alimentación la queja sobre la 
presencia en diferentes puntos del municipio de mas personas que mediante venta 
ambulante vendrán en concreto queso fresco  

-tiene el equipo de gobierno constancia de este hecho? 

- Existe alguna empresa que disponga del correspondiente permiso para ejercer esta 
actividad 

-Existe algún informe por parte de la policía local de esta actividad. 

El regidor Sr. Lluís Tomás formula les següents preguntes: 

1ª Fa ja uns plens, en aquelles ocasions en format de precs vaig  comentar i preguntar pels 
arbustos situats a la Pl. Porta d’Anoia i que aquests fossin no sé si la paraula tècnica és 
podats per tal d’evitar possibles accidents, tenint en compte que el seu volum generava 
serioses dificultats de visibilitat tant per als peatons com per als conductors, al final les 
actuacions demanades no es van arribar a produir, preguntem el passat 7 de març es va 
produir un accident en forma d’atropellament en aquest indret, tenen constància del mateix ?  
Segons l’informe de la Policia Local o l’atestat, quins van ser els motius o causes d’aquest 
accident ? Tenen previst cap actuació amb respecte a aquests arbustos ? . 

2ª Hem observat que durant aquests dies s’estan portant, així ho diuen els cartells situats en 
els mateixos carrers, una neteja anomenada integral, són actuacions de caire extraordinari ? 
Són habituals? Volem conèixer quins són  els motius d’aquestes actuacions i si estan 
previstes fer-les a tots els carrers i barris del municipi. 

3ª Des de fa un temps hem vingut observant les esquerdes que s’han produït en el passeig 
de la Creu Roja, ara fa uns dies hem vist que just a sota d’aquest passeig s’ha fet una 
actuació de dimensions importants amb instal.lació d’unes rocalles de gran tamany, 
preguntem : quin haestat el motiu d’aquesta actuació ? Estàrelacionada amb les esquerdes 
aparegudes en el passeig de la Creu Roja ? Que deia l’informe final d’aquesta obra,si és que 
va estar recepcionada ?   Qui ha fet aquesta actuació ?Quin ha estat el cost econòmic de la 
mateixa i a càrrec de qui ha anat ? 

4ª En el carrer Pere Puig i en concret a l’alçada dels números 47 al 51 s’han produït unes 
intervencions d’aixecament de l’asfalt, tenint en compte el poc temps que fa que es va 
reurbanitzar aquest carrer, preguntem : quina és l’actuació que s’ha fet? Els motiu de la 
mateixa, si ha tingut cap cost econòmic, en cas afirmatiu a càrrec de qui ha anat aquest cost 
econòmic. 
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5ª Ens traslladen veïns del carrer Revall just a la confluència de la plaça Germanes Maestre 
i el carrer Anselm Clavé, la seva preocupació per la instal.lació de diferents esglaons 
d’accés en aquesta confluència, tot i que l’obra no està finalitzada en aquests moments 
preguntem : com quedaran els accessos en aquest punt per les persones que tenen 
dificultats de mobilitat o el pas de persones en cotxets o carrets per infants ?  

6ª Just ahir vam  assistir a la inauguració de la Caserna de la Festa situada al costat del 
Pont del Diable i vam observar que una escultura que feia molt de temps que hi era i que va 
estar feta en el seu dia per l’artista local Saus ja no hi era, preguntem : on s’ha instal.lat 
aquesta escultura ? Aquesta escultura sap la destinació final ? Existeix cap plantejament per 
instal.lar-la en el punt inicial on estava previst que si no tenim mal entès era la rotonda de 
l’inici del pont i la confluència amb l’avinguda Pau Claris i carrer Montserrat ?  

7ª Quina és l’evolució que s’està portant a terme i quin és l’estat de les negociacions de 
l’equip de govern amb el conveni unificat del PMSAP ? Com avancen les negociacions, si és 
que avancen ?  

8ª Tenim pendents d’anterior plens la resposta sobre una pregunta que vam traslladar que 
en el seu moment ens van dir que encara no havien rebut la informació, de quin és l’import 
de les costes del fallo judicial relacionat amb l’extingit Futbol Sala Martorell ? En cas de que 
s’hagi rebut aquest import, volem conèixer el mateix, així com els seus detalls. 

9ª Tenen previst fer alguna actuació en la Torre de Santa Llúcia ? Tenim en compte que en 
la liquidació que hem vist del pressupost anteriorment l’any passat havia una partida d’uns 
27.000€ i no es va esgotar, entenem perquè no es va arribar a fer cap actuació en aquesta 
Torre. Tenen previst fer alguna  actuació ? En cas afirmatiu, quan i en què consistiria  la 
mateixa ?   

La regidora Sra. Laura Ruiz formula la següent pregunta: Li agraeixo Sr. Rozalén, era 
només  abans hem fet una pregunta “in voce” efectivament ara llegint les respostes que ens 
han donat per escrit hem detectat que no ens han donat resposta complerta a una pregunta 
que vam fer-hi el més passat en relació al detall d’ingressos i despeses de l’aula d’idiomes, 
de l’escola d’anglès, o aula d’anglès, escola d’idiomes , com vulguin dir-li, per tant la 
pregunta seria : serien tan amables de donar resposta i donar-nos el detall de les despeses 
que genera aquest servei ?     

El regidor Sr. Raúl Rozalén formula les següents preguntes: 

1ª En referencia a la concesión del Ateneu quisiera preguntar : ¿ qué seguimiento hace por 
parte del Ayuntamiento, que seguimiento hace  del buen uso y mantenimiento del mismo, de 
las instalaciones ? Y luego  quisiera si tienen constancia de quejas por parte de los 
usuarios o ciudadanos del Ateneu y cuáles son. 
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2ª He estado…, lo que no me da tiempo, pues tendríamos que pedir a lo mejor un receso 
porque cogen y dan las respuestas aquí en bloque y entonces no podemos verlas, pero 
quisiera insistir que ha sido ojeado y las respuestas no han sido dadas porque dicen que son 
peticiones lo que he hecho y yo pienso que podría coger y empezar al Sr. Casasayas a 
coger y decirle lo que ustedes dicen que son peticiones hacérselas preguntas, lo que pienso 
que no voy a perder el tiempo en eso, estoy esperando todavía su reunión, que todavía la 
sigo esperando y creo que tendré que seguir esperando, lo que yo ahí no entiendo la 
posición que tiene usted porque aquí lo que parece es que tenga que esconder algo cuando 
tendría que ser todo clarividente, entonces no sé si piensa que me hace daño a mí, ahora   
lo que pienso es que los ciudadanos que nos escuchan son los que nos han votado y los 
que se sienten engañados.    

El Sr. Alcalde diu:Sr. Rozalén, estem ara fent preguntes, en tot cas després si el que vostè 
vol és demanar-li al Sr. Casasayas l’hauria de fer a l’apartat de precs, ara estem fent 
preguntes, després si vol demanar-li alguna cosa ho fa en l’apartat de precs, ho dic perquè 
seguim un ordre, eh, segueixi, segueixi Sr. Rozalén. 

El regidor Sr. Raúl Rozalén diu: Vale la pregunta  sería : ¿cuándo piensa usted realizar la 
reunión conmigo para hablar de la seguridad ciudadana ? 

El regidor Sr. Antonio Carvajal formula les següent preguntes: 

1ª Davant la pregunta que formulava la regidora Márquez el passat ple, i en relació a unes 
trucades telefòniques que rebien alguns dels veïns i veïnes de Martorell, on se’ls hi feia unes 
enquestes en nom de l’Ajuntament, se’ns ha respost per escrit ara fa uns minuts on l’equip 
de govern no confirma aquest fet. Preguntem si pensen vostès obrir una investigació davant 
d’aquesta suposada usurpació d’identitat per tal d’aclarir l’autoria o els propòsits al  respecte, 
en cas afirmatiu voldríem conèixer els detalls i el seguiment de la mateixa.  

El Sr. Alcalde diu: Sr. Carvajal un incís aquí, vostè està parlant d’usurpació d’identitat i jo si 
no tinc mal entès la Sra. Márquez va dir que hi havia algú que trucava demanant informació i 
ens va preguntar si era l’Ajuntament de Martorell qui ho preguntava, no vaig entendre en cap 
cas, almenys jo no vaig entendre en cap cas, i no sé si té aquí la pregunta Sra. Márquez que 
ens ho pot aclarir, però jo no vaig entendre que digués que fos l’Ajuntament o que es 
truqués en nom de l’Ajuntament, no, no, per això li estic dient que ara mateix estic parlant de 
memòria, per tant si ens ho pot aclarir si té aquí mateix la pregunta... 
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La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Son personas que reciben llamadas diciendo 
que llaman de parte del Ayuntamiento  para hacer una encuesta, entonces la pregunta era si 
nos pueden confirmar este hecho, en caso afirmativo que qué empresa estaba contratada, 
coste económico que supone, y cuando haría la difusión y para que se utilizaría , y nos lo 
han dicho bastantes personas,  son un tipo de encuestas que están haciendo a los 
ciudadanos en nombre del Ayuntamiento . 

El Sr. Alcalde diu: Gràcies Sra. Márquez, tal com li diu la resposta des de l’Ajuntament no 
hi ha cap departament que hagi encarregat cap enquesta ni amb cap empresa, per tant si 
algú truca dient que és l’Ajuntament de Martorell efectivament aquí en tot cas si que hauria 
una usurpació d’identitat, eh, per tant..., per això li he fet l’incís Sr. Carvajal, prossegueixi si 
us plau.  

El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Doncs preguntàvem això precisament si l’Ajuntament 
té previst en cas de que es produeixi aquesta usurpació d’identitat i aclarir aquests propòsits 
doncs obrir aquesta línia d’investigació i tanmateix ens agradaria també conèixer els detalls i 
el seguiment de la mateixa. 

2ª També voldríem davant la pregunta que també formulava  la regidora Márquez el passat 
ple i en relació a la moció que es va aprovar el passat mes de setembre de 2016, sobre la 
millora de qualitat de vida de les persones celíaques a Martorell i on l’equip de govern ha 
respost també ara fa uns minuts per escrit les accions que nosaltres demanàvem quines 
s’havien fet i quines s’estan portant a terme i se’ns ha respost que s’estan portant a terme a 
través d’unes tasques de planificació tècnica i per tant voldríem conèixer quines són 
aquestes tasques de planificació tècnica per determinar les accions pertinents.  

E. PRECS. 
         
El regidor Sr. Lluís Tomás realitza els següents precs: 

1r. És sobre una instància que ens trasllada un ciutadà número de registre d’entrada 10492 i 
que de moment encara no ha tingut resposta, parla d’una problemàtica que té una comunitat 
de veïns a la planta baixa on hi ha un taller instal·lat on es reparen vehicles, repeteixo la 
10492. 

2n. L’altre, som coneixedors que en el mercat Estel que està just a la confluència de barris 
com el Camí Fondo i Buenos Aires, la seva situació és molt crítica actualment amb només 
dues parades obertes, nosaltres pregaríem si l’equip del govern pogués fer alguna acció 
com s’ha n’ha fet en altres casos en comerços del barri de la Vila i d’altres llocs sobre la 
possibilitat tenint en compte que hi ha persones que estarien interessades en poder fer 
servir aquestes parades, si vostès els hi pregaria poguessin fer alguna acció per intentar 
aplicar algunes actuacions com les que s’han aplicat en altres comerços. 
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3r. I l’últim ve relacionat amb el punt que s’ha comentat abans del pacte del referèndum, 
pregaria que constés que el nostre grup en cap moment, s’ha abstingut, peròen cap moment 
ha dit que no estava d’acord amb el tema de poder votar, nosaltres el que volem és votar 
però volem que sigui pactat i legal, per tant el nostre prec és que consti en acta que 
nosaltres estem d’acord en que es pugui fer unes votacions, que els ciutadans puguin 
manifestar la seva opinió sobre aquest tema però que volem que sigui pactat i legal. 

===== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 21.38 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE. 
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